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A obra de Auguste Comte marca fortemente a historiografia das ciências produzida na 

primeira metade do século XX, fornecendo critérios e conceitos com os quais pensar a ciência 

e seu curso. Alexandre Koyré se insere em uma tradição epistemológica contrária a vários 

princípios teóricos ligados direta ou indiretamente a Auguste Comte. Este trabalho pretende 

analisar a maneira combativa com que a obra de Koyré se posiciona em relação a 

determinados aspectos do pensamento de Comte e da historiografia vinculada a esse 

pensamento: historiografia predominante no período em questão. Como exemplo significativo 

do que será tratado, analiso os textos redigidos e encaminhados, em 1951, por Koyré, Lucien 

Febvre e Francis Perrin ao Collège de France. Estes textos apresentam propostas para a 

criação de uma cadeira dedicada ao estudo do pensamento científico e sugerem uma inversão 

no modelo de historiografia tradicionalmente praticado. 
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O positivismo enquanto sistema filosófico elaborado por Auguste Comte apresenta a 

ideia de uma sociedade em contínuo progresso. A filosofia positiva fornece orientações para a 

ação da humanidade na construção de um futuro que será necessariamente melhor que o 

passado.  

Em 1830, no primeiro volume de seu Curso de Filosofia Positiva, Comte estabelece 

que as civilizações humanas passariam por uma evolução no que se refere a sua forma de 

pensamento e organização, essa evolução seria invariavelmente marcada por três estados:  

teológico, metafísico e positivo – cada estágio sendo um progresso, uma melhora em relação 

ao anterior. O papel da ciência seria fundamental nesse processo evolutivo uma vez que não 

só possibilitaria melhora nas condições de vida, como também traria possibilidade de controle 

social a partir da elaboração de leis.  

Para Comte, o estado positivo é o único em que o espírito humano produz um 

conhecimento realmente científico. Essa fase da evolução da humanidade já teria sido 

alcançada no estudo dos fenômenos naturais: astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos – 
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mas ainda não teria sido atingida no que diz respeito aos fenômenos sociais, o que deveria, 

segundo Comte, ser feito com a máxima urgência, uma vez que falta apenas essa última etapa 

para o total estabelecimento da filosofia positiva. A constituição de leis referentes aos 

fenômenos sociais criaria o que Comte chama de “física social” e se relaciona com a 

convicção positivista de que a solução para os problemas da humanidade estaria no estudo e 

na pesquisa científica, única forma de descobrir leis que facilitariam a compreensão, controle 

e desenvolvimento social.  

Em Discours sur l’esprit positif, Comte afirma que a observação e a experimentação 

possuem funções essenciais na ciência, constituindo caminhos seguros para a objetividade, 

característica fundamental do espírito positivo. Além de pautar-se na observação e na 

experimentação, a objetividade científica deve, segundo Comte, sempre subordinar a 

imaginação à observação. A imaginação, assim como a especulação metafísica, seriam 

características do misticismo, algo típico de etapas anteriores ao estado positivo.  

Mas vale destacar que, para o sistema filosófico elaborado por Comte, não é possível 

atingir o estado positivo e produzir uma ciência real valendo-se exclusivamente de um 

empirismo puro. O empirismo em si é condenado por Comte como tão prejudicial quanto o 

misticismo.  

Desde que a subordinação constante da imaginação à observação foi unanimemente 
reconhecida como a primeira condição fundamental de toda especulação científica 
sadia, uma viciosa interpretação frequentemente levou a abusar muito desse grande 
princípio lógico, degenerando a ciência real numa espécie de estéril acumulação de 
fatos incoerentes, que não poderiam oferecer outro mérito essencial além da 
exatidão parcial. Importa, pois, bem sentir que o verdadeiro espírito positivo não 
está menos afastado, no fundo, do empirismo do que do misticismo. É entre essas 
duas aberrações igualmente funestas que se deve sempre caminhar [...] 
(COMTE, 1844, p. 16. Minha tradução2) 

 

Na visão de Comte, a observação dos fatos é um principio lógico usado para alcançar 

certo conhecimento exato que não seria ainda positivo: a ciência real transcende a simples 

acumulação de fatos.  Dentro dessa visão, constatar, acumular e relatar fenômenos não 

constitui atividade científica.  
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Comte chega até mesmo a estabelecer uma distinção entre a simples e inútil erudição e 

a ciência real. A erudição acumula mecanicamente uma série de fatos, enquanto a ciência real 

tem por principal aspiração deduzir - a partir de um fenômeno conhecido – algo que ainda 

estava encoberto.  

O que é defendido por Comte, aquilo que ele busca construir e que acredita ser o 

destino de toda sociedade evoluída, não é a observação de fatos, mas a afirmação de leis. As 

leis são o que possibilitam a compreensão da natureza, são também a única possibilidade de 

se compreender objetivamente a sociedade. O estabelecimento dessas leis é a marca da 

ciência positiva.  

Para o positivismo de Comte, a afirmação de leis e o estabelecimento da exatidão e da 

previsibilidade é a finalidade da ciência. Trata-se de, por meio da observação e do raciocínio, 

ligar a sucessão dos fenômenos através de leis. Uma vez que a humanidade consiga explicar e 

decodificar objetivamente todos os fenômenos – naturais e sociais – a verdadeira ciência: 

ciência positiva, terá sido alcançada e existirá a possibilidade de um conhecimento racional do 

real, de modo que todas as explicações metafísicas serão abandonadas.  

Em um mundo racionalmente decifrado, as leis podem ser estabelecidas, o que dota a 

ciência de uma capacidade de previsão que não tem nenhuma relação com as especulações 

míticas típicas dos estágios teológicos e metafísicos. Trata-se de uma previsão totalmente 

objetiva.  

Percebemos aqui, porque a observação empírica pode e deve ser descartada assim que 

o verdadeiro conhecimento objetivo é alcançado: uma ciência que normatiza e codifica o 

mundo, tornando-o totalmente compreensível e possibilitando até mesmo a previsão, não tem 

necessidade de observação empírica. Mais ainda: quando a observação empírica é descartada 

tem-se a prova que a ciência real está estabelecida. 

(...) podemos dizer, sem nenhum exagero, que a verdadeira ciência, bem longe de ser 
formada por simples observações, tende sempre a dispensar, tanto quanto possível, a 
exploração direta, substituindo-a por essa previsão racional que constitui, em todos 
os aspectos, o principal caráter do espírito positivo [...] (COMTE, 1844, p. 16. 
Minha tradução3). 
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O espírito positivo baseia-se na observação e na previsão. A observação possibilita a 

obtenção de dados exatos por meio dos quais um conhecimento que permita a formulação de 

leis, tanto naturais, quanto sociais, é produzido. Formular leis é regulamentar a natureza e a 

sociedade, encontrar princípios universais e constantes, pois é somente a partir do universal e 

do invariável que existe a possibilidade de previsão, algo que Comte estabelece 

explicitamente como a constituição do verdadeiro espírito positivo. “Assim, o verdadeiro 

espírito positivo consiste em ver para prever, em estudar o que é, com o objetivo de concluir o 

que será, seguindo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais.”  (COMTE, 1978, p. 17. 

Minha tradução4). 

Podemos usar como exemplo do caráter de previsibilidade do pensamento positivista a 

própria lei dos três estados do espírito humano. Os três estados são invariáveis, cada 

sociedade passará, em cada categoria de explicação dos fenômenos, pelos estados teológico, 

metafísico e positivo, necessariamente nessa ordem; trata-se de uma lei da história. Em seu 

Cours de Philosophie Positive, Comte destaca que o sistema positivo ainda não está 

totalmente constituído, no que concerne aos fenômenos sociais os métodos teológicos e 

metafísicos ainda são utilizados, constituindo assim, uma lacuna para a consolidação da 

filosofia positiva.  Os objetivos de Comte ainda são apenas aspirações, sua filosofia é um 

projeto social ainda em processo de realização, mas não restam dúvidas para ele, que seu 

projeto se concretizará.  

Notamos que, para Comte, a meta da ciência é o estabelecimento de leis invariáveis, 

uma vez que essas leis representam a total compreensão dos fenômenos pela ciência. A ideia 

de totalização constitui ponto importante do positivismo enquanto corrente filosófica, 

associando-se fortemente à noção de previsibilidade. No Cours de Philosophie Positive, 

Comte afirma que a perfeição de uma ciência positiva estaria na capacidade de representar 

diversos fenômenos observáveis como casos particulares de um único fato geral, o que para 

ele é exemplificado pela lei da gravitação formulada por Newton.  

Em Comte, a lei da gravitação, enquanto exemplo da totalização na compreensão dos 

fenômenos, é considerada a lei fundamental do desenvolvimento do espírito humano, 

justamente por ser uma lei geral, capaz de explicar inúmeros fenômenos físicos a um mesmo 
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princípio. Para Comte, as explicações desenvolvidas pela ciência positiva não têm por 

objetivo encontrar as causas dos fenômenos, o que seria para ele procurar dificuldades 

desnecessárias. O estudo dos diferentes fenômenos não deve buscar causas geradoras e nem 

mesmo definições exatas. O objetivo de uma ciência deve ser estabelecer relações entre 

diversos fatos, relacionar diferentes fenômenos a partir de um único princípio explicativo, o 

que possibilitaria uma compreensão ampla e completa da natureza. 

 Newton e a lei da gravidade constituem o caso exemplar para Comte. Ao formular o 

princípio da gravitação, Newton construiu o modelo ideal para qualquer ciência, justamente 

porque sua teoria permitiu o estabelecimento de ligações entre diversos fenômenos, tanto 

astronômicos como terrestres. Newton não busca analisar o que é gravidade e quais são suas 

causas, ele estabelece relações entre fenômenos diferentes, de modo que acontecimentos 

complicados e incompreensíveis tornam-se extensão de um único fenômeno, um fenômeno 

completamente regular e inteligível. Não importa se a causa de um determinado fenômeno é 

desconhecida, o que importa é ampliação do conhecimento da natureza que a formulação de 

leis torna possível.  

Esta interpretação marcou fortemente o modo como a ciência foi pensada a partir de 

então. E mesmo se, no final do século XIX, críticas se levantaram contra o sistema comteano, 

elas foram pontuais e no quadro do próprio positivismo.  

No início do século XX, encontramos no filósofo inglês Alfred Whitehead um 

representante da tradição historiográfica ligada ao positivismo. Whitehead afirma que, ao 

realizar o estudo do período anterior ao século XVII, especificamente as transformações que 

se iniciam na Baixa Idade Média e se intensificam no Renascimento, três fatores chamaram 

sua atenção: a ascensão da matemática, a existência de uma crença instintiva na ordem natural 

do mundo e o forte racionalismo do pensamento no final da Idade Média. Continuando sua 

argumentação, Whitehead explica o que entende por racionalismo: “Por racionalismo quero 

dizer que o caminho para a verdade passava principalmente pela análise metafísica das coisas, 

que consequentemente explicava o seu funcionamento”. (WHITEHEAD, 1951, p. 52). O 

abandono desse método em favor do estudo empírico e o afastamento da filosofia constituiria 

a “revolta histórica” que resultaria na ciência moderna. Em sua visão, a ciência moderna não 

necessita de explicações metafísicas para os fenômenos, mas a importância da indução é 

destacada, de modo que Francis Bacon5 é apresentado como importante para o período, “um 
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dos grandes edificadores do mundo moderno” (WHITEHEAD, 1951, p.56), cujo principal 

mérito consiste em ter abandonado o método do racionalismo medieval para obter, a partir da 

observação, descrições gerais da natureza dos fatos. 

Em A ciência e o mundo moderno, que compreende a transcrição e edição de oito 

conferências ministradas por ele na Universidade de Harvard em 1925, Whitehead afirma que 

buscou estudar as influências que a ciência exerceu sobre a cultura ocidental desde o século 

XVII. Destaco essa declaração feita no prefácio da obra, pois trata-se de uma afirmação 

importante e que representa a maneira como o filósofo concebe a história do pensamento. 

Whitehead segue a tradição filosófica positivista, não vê como a ciência pode ser influenciada 

pela filosofia, para ele essas seriam atividades profundamente separadas, com métodos e 

objetivos completamente distintos.  

Embora Whitehead mencione inúmeras vezes a influência da ciência na cultura e na 

filosofia, o inverso não acontece. O autor não se refere às possíveis influências da cultura ou 

da filosofia no desenvolvimento científico, esse tipo de análise não está em seus objetivos: “... 

meu objetivo é mostrar a perspectiva filosófica, derivada da ciência e por ela proposta, e 

avaliar a sua influência no clima geral de cada época.” (WHITEHEAD, 1951, p.54). 

Na visão de Whitehead, a ciência se desenvolve de maneira isolada, sem a participação 

de ideias abstratas ou explicações metafísicas. Os raciocínios filosóficos não participam do 

desenvolvimento da ciência. Quando fala em filosofia científica, Whitehead está se referindo 

especificamente ao momento preciso em que a ciência já desenvolvida estende seu domínio 

para a filosofia. Um exemplo dessa afirmação é a diferenciação estabelecida por Whitehead 

entre a física e a biologia. Segundo o autor, a física exerce forte domínio sobre a filosofia 

científica desde o século XVII, enquanto que “a ciência dos organismos vivos só agora 

começa a atingir um desenvolvimento capaz de impor suas concepções à 

filosofia.”(WHITEHEAD, 1951, p.54). 

As interpretações da ciência de origem positivista possuem grande destaque no interior 

da historiografia das ciências, entendo que esta historiografia se consolidou como 

historiografia tradicional, uma vez que a obra de Comte serviu como modelo e forneceu 

fundamentos para a elaboração de teorias do conhecimento utilizadas tanto na prática 

científica quanto filosófica. Apesar de receber críticas negativas e questionamentos sobre sua 

real possibilidade de fornecer elementos válidos para análise da atividade científica, o 
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positivismo permanece presente na historiografia da ciência produzida na primeira metade do 

século XX.  

Em Les origines françaises de la philosophie des sciences, Anastasios Brenner destaca 

que uma parte da originalidade da corrente de pensamento chamada de “convencionalismo” – 

corrente iniciada por Henri Poincaré e Pierre Duhem – consiste na inversão dos termos 

presentes na filosofia de Comte. Ora, uma vertente filosófica e historiográfica formada por 

vários autores, e que tem como um de seus pontos característicos a inversão de conceitos e 

termos presentes no pensamento de um único filósofo, só é possível se o pensamento desse 

filósofo possuir caráter modelar, se fazendo fortemente presente nas interpretações históricas 

e filosóficas. Segundo Brenner:“Comte percebeu que o desenvolvimento alcançado pelas 

ciências de sua época exigia a constituição de uma reflexão sobre seus métodos e teorias; ele 

realizou uma inegável contribuição para o estabelecimento dessa disciplina.” (BRENNER, 

2003, p. 31 – 32. Minha tradução6). 

Brenner afirma que os anos 1900 podem, de maneira geral, estabelecer um marco para 

a filosofia das ciências enquanto conhecimento sistematizado. (BRENNER, 2003). Mas 

destaca que definir uma data ou um país específico em que possamos localizar as origens da 

filosofia e da história das ciências é uma tarefa bastante difícil, visto que encontramos em 

épocas muito anteriores ao século XX, um pensamento crítico e reflexivo sobre a ciência. 

Desse modo, a periodização é escolhida tendo por base o início do processo de formalização 

do estudo do pensamento científico e a constituição da epistemologia e da história das 

ciências como disciplinas autônomas na França. 

O período que vai do final do século XIX ao início do século XX é marcado por 

rápidas transformações nas ciências. Os resultados práticos da atividade científica eram 

sentidos em diferentes setores da sociedade, sendo, portanto um período bastante favorável 

para as reflexões filosóficas, uma vez que mudanças na ciência tornam necessário o 

desenvolvimento de novas teorias do conhecimento e a reconstrução historiográfica.  

Para Brenner, os avanços científicos do final do século XIX poderiam, em certa 

medida, explicar o surgimento – a partir de 1900 de obras filosóficas e históricas criticando o 

positivismo enquanto sistema filosófico capaz de pensar a ciência: “No fim do século XIX, os 

avanços da ciência e o aprofundamento da reflexão filosófica fazem surgir um sentimento de 
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insatisfação a respeito das diversas teorias do conhecimento que haviam sido propostas.” 

(BRENNER, 2003, p. 15. Minha tradução7). 

A obra de Alexandre Koyré pode ser inserida neste contexto de inovação nos métodos 

e perspectivas através dos quais a história das ciências é pensada. Koyré realiza a parte mais 

significativa de sua carreira na França. Seus trabalhos são constantemente inseridos na mesma 

tradição em que se encontram, por exemplo, Pierre Duhem, Émile Meyerson e Gaston 

Bachelard. Todos eles podem ser considerados filósofos que dedicaram grande parte de seus 

trabalhos na realização de uma inversão das principais noções e conceitos da filosofia de 

Comte. Dessa forma, podemos dizer que Koyré se insere em uma tradição epistemológica 

contrária a vários princípios teóricos ligados direta ou indiretamente a Auguste Comte. Esses 

princípios seriam: a) o estabelecimento de leis é o objetivo da ciência; b) As explicações 

metafísicas e o pensamento filosófico devem ser excluídos do interior da ciência; c) a 

observação e experimentação são caminhos para o conhecimento científico; d) a noção 

segundo a qual a ciência evolui por estágios regulares.  

A história das ciências praticada por Koyré abarca mais do que questões puramente 

científicas, uma vez que para ele esta história não se reduz a questões de ciência pura. A 

história de Koyré analisa questões referentes ao próprio conhecimento e pode ser definida, 

conforme expressão utilizada por ele próprio, como uma “história do espírito humano”. 

(KOYRÉ, 2006, p. 50). Koyré realiza uma história do pensamento científico em que a 

filosofia não aparece como “entrave”, mas como parte indispensável da elaboração das teorias 

científicas. Assim, é possível perceber em seus estudos a formulação da ideia de sistema de 

pensamento em oposição à noção de ciência totalizante encontrada em Comte. 

Koyré possui uma obra vasta, composta por trabalhos em história do pensamento 

religioso e filosófico. Apesar disso, ele se tornou conhecido principalmente por seus trabalhos 

referentes à revolução científica do século XVII, podendo ser considerado o principal 

representante da ideia de revolução científica, sendo responsável por seu desenvolvimento e 

divulgação. Com ele a Revolução Científica do século XVII torna-se chave interpretativa para 

os estudos referentes ao nascimento da ciência moderna. 

Ao conceber que as revoluções científicas seriam revoluções teóricas e que se 

realizariam a partir da filosofia, Koyré operaria uma transformação na maneira de produzir 
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historiografia das ciências. Por essa razão, Koyré será considerado o fundador de uma nova 

história das ciências, uma história em que o desenvolvimento científico não está relacionado 

com acúmulo e as revoluções científicas não estão condicionadas ao desenvolvimento técnico. 

Ele “criou um novo conceito de revolução científica, entendida como revolução intelectual e 

teórica.” (SALOMON, 2011, p. 10). 

Dois documentos publicados por Pietro Redondi em 1986 no De lamystique à la 

science podem ser usados para destacar aspectos conceituais e teóricos importantes do 

pensamento koyreniano, bem como para pensar sua obra em relação à corrente de pensamento 

em que se insere. Trata-se dos textos redigidos e encaminhados, em 1951, por Lucien Febvre 

e Francis Perrin ao Collège de France. Esses textos apresentam propostas para a criação de 

uma nova cadeira – Histoire de la pensée scientifique – e indicam Alexandre Koyré como 

candidato para realização de ensino e pesquisa nessa nova disciplina.  

Vale destacar que a criação de uma disciplina com objetivo de estudar historicamente 

a ciência não era, em 1951, algo inédito para o Collège de France. O primeiro a reivindicar a 

existência de tal disciplina na instituição foi Auguste Comte. No entanto, a fundação da 

primeira cadeira de história das ciências data de 1892, sendo que sua ocupação inicial ficou a 

cargo de Pierre Laffitte, definido por Brenner como um “continuador” dos trabalhos de 

Comte. (BRENNER, 2003, p. 101).  Pierre Boutroux foi o titular da cadeira até 1922, e após 

seu falecimento a disciplina deixou de existir.  

Dentro desse contexto, é possível perceber que o próprio título criado para a 

disciplina: História do Pensamento Científico, deixa transparecer uma clara oposição ao 

positivismo, ainda forte na historiografia apesar das críticas e interpretações contrárias. Uma 

“história do pensamento científico” apresenta concepções que diferem abertamente daquilo 

que é oferecido em uma “história das ciências”, indica uma recusa em adotar a ideia de 

totalização presente no período, bem como uma recusa à história das ciências que excluí as 

explicações metafísicas e o pensamento filosófico do curso da atividade científica.  

A proposta de realizar uma história do pensamento científico sugere uma inversão no 

modelo de historiografia tradicionalmente praticado. Uma história do pensamento científico 

supõe que a constituição da ciência é feita a partir de relações com outras formas de 

pensamento, e ataca a noção positivista de uma ciência “pura”. Dessa forma, surge a 

necessidade de se pensar a ciência em conjunto com outras formas de pensamento, 



particularmente o filosófico, uma vez que sem esse estudo em conjunto a compreensão do 

pensamento científico estaria comprometida.8 

Uma história do pensamento científico realiza-se a partir de um claro posicionamento 

teórico, evidenciando a ideia de que não é possível realizar uma história da ciência em si, que 

é necessário levar em consideração as multiplicidades, inclusive temporais, presentes em cada 

uma das disciplinas científicas, portanto, que é necessário representar essa pluralidade. A 

questão aqui colocada é densa e não poderia ser resolvida com o simples uso do plural: 

história “das ciências”.  Propor realizar uma história do pensamento científico é assumir não 

apenas que a ciência pensa9, (ALMEIDA, 2010) mas também, que não constitui uma 

atividade isolada, que é composta por diversas formas de pensamento. O texto de Perrin 

mostra algumas dessas questões, ao falar sobre o teor da disciplina que ambicionava criar, ele 

afirma: 

Não é então um ensino de história das ciências, em sua complexidade técnica, que 
eu vos proponho, mas um ensino relativo à história de um ramo da filosofia, embora 
essa história seja evidentemente essencial para aqueles que se interessam pela 
história das ciências. (PERRIN, 1986, p. 125. Minha tradução

10
.). 

 

  Em seu texto, Francis Perrin destaca a importância da criação de uma cadeira de 

história do pensamento científico, esclarecendo que a necessidade de se pensar a ciência a 

partir de suas relações com a filosofia seria atendida com o surgimento da nova disciplina 

cujo título mais completo poderia ser, segundo ele, “História do Pensamento Científico em 

suas relações com o Pensamento Filosófico”.  

Ao indicar o nome de Alexandre Koyré para a ocupação da nova cadeira, Perrin 

ressalta que a disciplina não necessita de um cientista e nem mesmo de uma especialista em 

história das ciências propriamente dita, mas de alguém com formação filosófica e literária 
                                                           
8Em seu texto “Da influência das concepções filosóficas sobre a evolução das teorias científicas”, Koyré afirma 
que a filosofia está presente na elaboração de qualquer teoria científica, sendo, portanto indispensável para a 
ciência. Para ilustrar sua concepção Koyré faz uma analogia com as regras gramaticais, afirmando que a filosofia 
seria para a ciência “como as regras de gramática, que esquecemos à proporção que aprendemos uma língua, e 
que desaparecem da consciência no próprio momento em que mais a dominam.” (1991, p. 203). Assim, podemos 
entender que em sua prática historiográfica a filosofia também seja absolutamente necessária. 
 
9Nessa concepção a ciência não é encarada como um caminho lógico para a verdade, e sua história não é o relato 
de um progresso. Sobre o significado da expressão “pensamento científico”, Almeida afirma que a preocupação 
com a verdade e o caráter discursivo configura a ciência como um pensamento.A ciência é um discurso 
produzido sobre a natureza e com pretensão de verdade, a história do pensamento científico deve então 
interrogar esse discurso buscando encontrar o que o faz verdadeiro, aquilo que lhe confere status de 
conhecimento legítimo. 
 
10Texto original: Ce n’est donc pas un enseignement d’histoire des sciences, dans leur complexité technique, que 
je vous propose, mais un enseignement relatif à l’histoire d’une brache de la philosophie, bien qu’évidemment 
essentiel pour ceux qui s’intéressent à l’histoire des sciences.(PERRIN, 1986, p. 125). 
 



suficiente para orientar suas pesquisas na busca pela compreensão damútua influência entre o 

pensamento científico e o pensamento filosófico. Algo que Koyré já havia afirmado – em seu 

próprio projeto de ensino apresentado ao Collège de France na condição de candidato à 

ocupação da cadeira cuja fundação estava sendo proposta – como sendo sua prática: “Desde o 

início de minhas pesquisas, eu fui inspirado pela convicção na unidade de pensamento 

humano”.(KOYRÉ, 1986, p, 127. Minha tradução11). 

A necessidade de estudar as relações da ciência com outras manifestações do 

pensamento também aparece no texto redigido por Lucien Febvre, ele alega que não seria 

possível fazer em 1951, uma história das ciências semelhante a que era feita na primeira 

metade do século. A história das ciências não poderia mais ser estudada de maneira isolada de 

outros elementos da história e de outras formas de conhecimento. 

Não que a questão se coloque inteiramente, hoje, nos mesmos termos que há trinta 
anos.  O imenso desenvolvimento da ciência e das ciências, as penetrações cada vez 
mais completas da mentalidade científica na totalidade da nossa civilização, todo 
esse potente trabalho priva-nos do sentimento de que um só homem em uma só 
cadeira pode dominar o conjunto formidável de noções e de ideias que compõem a 
história do pensamento científico.(FEBVRE, 1986, p. 131. Minha tradução12). 

 

Em Koyré, as teorias científicas se constituem sem rejeitar a filosofia. Ao contrário do 

positivismo de Comte e de qualquer interpretação que se paute nessa concepção, ele afirma 

que as teorias científicas são compostas por elementos do pensamento filosófico. Afirmar que 

a filosofia possui papel indispensável na constituição de teorias científicas, não significa negar 

a autonomia dessas teorias, significa conceber a ciência como uma atividade humana, que não 

poderia se desenvolver de maneira isolada, mas somente no interior de um quadro de ideias e 

de princípiose que esses princípios e essas ideias perpassam tanto o pensamento científico 

quanto o filosófico.(KOYRÉ, 1991). 

Ao iniciar seus trabalhos como historiador das ciências nos anos 1930 a argumentação 

koyreniana assumirá uma postura de combate contra o positivismo, algo que poderá ser 

percebido ao longo de toda a sua obra13. No entanto, é necessário destacar que o positivismo 

                                                           
11Texto original: Dès le debut de mes recherches, j’ai été inspiré par la conviction de l’unité de la pensée 
humaine [...](KOYRÉ, 1986, p, 127.) 
 
12Texto original : Non que la question se pose tout à fait, aujourd’hui, dans les mêmes termes qu’il y a trente 
ans.  L’immense développement de la science et des sciences, les pénétrations de plus en plus complètes de notre 
civilisation tout entière par l’esprit scientifique, tout ce puissant travail nous ôte le sentiment qu’un seul homme 
dans une seul chaire puisse maîtriser l’ensemble formidable de notions et d’idées qui composent l’histoire de la 
pensée scientifique.(FEBVRE, 1986, p. 131.) 
 
13O posicionamento de Koyré em relação a autores que seguem modelos interpretativos de origem positivista – 
como o desenvolvimento da ciência a partir da técnica e da observação direta - pode ser encontrado em inúmeros 
textos. Cito como exemplo o texto publicado originalmente em 1956 “Les origines de la science moderne”, em 



ao qual ele se opõe não é apenas aquele ligado a Auguste Comte, que constitui uma corrente 

filosófica importante e hegemônica em muitas áreas da ciência. Koyré apresenta uma maneira 

de pensar historicamente o conhecimento científico oposta a todo um princípio de 

inteligibilidade que interpreta a experimentação como uma atividade empírica e vincula 

conhecimento e observação direta.  

Dessa forma, sua interpretação não se limita a criticar a historiografia ligada ao 

positivismo enquanto sistema filosófico temporalmente delimitado no século XIX – se assim 

fosse esse aspecto de sua obra historiográfica só seria importante se usado para pensar 

trabalhos datados até o início do século XX. Koyré apresenta uma maneira de pensar 

historicamente o conhecimento científico que inverte todo um princípio historiográfico que 

elimina da constituição da ciência qualquer forma de pensamento considerada abstrata.  

Encontramos uma referência feita por Koyré ao positivismo enquanto concepção de 

ciência não necessariamente restrita a Comte ou ao século XIX, em seu no artigo “Les 

origines de la science moderne”, de 1956. Nesse texto, Koyré apresenta, assim como Comte 

faz em seus próprios textos, aquilo que seria objetivo do positivismo e característica da 

ciência positiva: o salvar os fenômenos por meio de um tratamento formal e objetivo dos 

dados da observação, que permitiria a realização de predições válidas universalmente. Porém, 

o que para Comte é a meta da ciência e produz um conhecimento objetivo e útil, para Koyré é 

o resultado de uma renúncia em compreender o que não é evidenciado empiricamente e 

produz um conhecimento estéril.  

O positivismo é filho do fracasso e da renúncia. Nasceu da astronomia grega e sua 
melhor expressão é o sistema de Ptolomeu. O positivismo foi concebido e 
desenvolvido (...) pelos astrônomos gregos que, tendo elaborado e aperfeiçoado o 
método do pensamento científico – observação, teoria hipotética, dedução e 
finalmente, verificação por nossas observações -, encontraram-se diante da 
incapacidade de penetrar no mistério dos verdadeiros movimentos dos corpos 
celestes, e que, em consequência, limitaram suas ambições a uma operação de 
“salvamento dos fenômenos”, quer dizer, a um tratamento puramente formal dos 
dados da observação, tratamento que lhes permitia fazer predições válidas, mas cujo 

                                                                                                                                                                                     

que Koyré apresenta sua recensão à obra de Crombie referente ao nascimento da ciência moderna. Koyré 
também questiona o exagero que muitos autores – como J.J. Fahie e E.Namer - atribuem à importância da 
experiência na obra de Galileu. Uma atenção especial é dada às experiências de Pisa, visto que existem inúmeros 
relatos sobre sua realização na historiografia e – conforme o apresentado em artigo de 1937, intitulado “Galiléeet 
l’expérience de Pise: à propos d’une légende” –, para Koyré, essas experiências nunca foram realizadas; trata-se 
de uma lenda historiográfica. A nota número 6 do artigo “GaliléeetPlaton” [1943]  mostra o desacordo teórico de 
Koyré em relação aos trabalhos de Leroy e Borkenau. Esses autores apresentam Descartes como um artesão, 
sendo que na visão de Borkenau a ciência cartesiana seria explicada a partir do desenvolvimento da manufatura, 
o que para Koyré não faz sentido, uma vez que não considera possível que o desenvolvimento científico advenha 
da técnica. 



preço era a aceitação de um divórcio definitivo entre a teoria matemática e a 
realidade subjacente. (KOYRÉ, 1982, p. 81. Minha tradução.

14
). 

 
 Encontramos nos trabalhos historiográficos de Koyré – notadamente naqueles em o 

nascimento da ciência moderna é abordado – manifestações dessa oposição entre a maneira 

como ele define ciência e aquilo que o positivismo define como científico. A interpretação de 

Koyré se opõe tanto aos trabalhos historiográficos que têm por base teórica o sistema 

filosófico elaborado por Comte, quanto às interpretações que, sem se vincular teoricamente ao 

positivismo, apresentam a ciência como algo condicionado aos interesses da vida prática e 

dependente de fatos concretos e de experiência empíricas. 

Um exemplo da diferenciação teórica entre Koyré e Comte e do posicionamento 

combativo do primeiro em relação ao segundo pode ser encontrado no artigo “Les étapes de la 

cosmologiescientifique” [1951]. Neste texto, Koyré afirma que os babilônios realizaram – 

muito antes que os gregos – observações do céu, anotaram a posição de planetas e estrelas, 

organizaram catálogos e desenvolveram um calendário. A partir de observações realizadas 

cuidadosamente durante séculos, os babilônios podiam prever a periodicidade dos 

movimentos planetários e a posição relativa das estrelas e dos planetas a cada dia do ano. 

Apesar disso, Koyré atribui aos gregos a criação da primeira cosmologia científica. A 

justificativa apresentada por ele para não atribuir a origem da cosmologia aos babilônios está 

ligada a sua própria concepção do que é o trabalho científico:  

Assim se a previsão e a predição equivalem à ciência, nada é mais científico do que 
a astronomia babilônica. Mas se vermos no trabalho científico sobretudo um 
trabalho teórico e acreditarmos – como eu o faço – que não há ciência onde não há 
teoria, rejeitaremos a ciência babilônica e diremos que a cosmologia científica tem 
seu início na Grécia, pois foram os gregos que, pela primeira vez, conceberam e 
formularam a exigência intelectual do saber teórico: salvar os fenômenos, quer dizer, 
formular uma teoria explicativa do dado observável, algo que os babilônios jamais 
fizeram. (KOYRÉ, 1982, p. 89. Minha tradução.

15
). 

                                                           
14Texto original: Le positivismeest fils de l’échec et du renoncement. Il est né de l’astronomie grecque et sa 
meilleure expression est le systéme de Ptolémée. Le positivisme fut conçu et développé [...] par  les astronomes 
grecs qui, ayant élaboré et  perfectionné la méthode de la pensée scientifique – observation, théorie 
hypothétique, déduction et finalement vérification par de nouvelles observations – se trouvèrent dans 
l’incapacité de pénétrer le mystère des mouvements vrais des corps célestes, et qui, en conséquence, limiterènt 
ses ambitions à un sauvetage des phénomènes, c’est-à-dire a un traitement purement formel des données de 
l’observation. Traitement qui leur permettait de faire des prédictions valables, mais dont le prix était l’acception 
d’un divorce définitif entre la théorie mathématique et la réalité sous-jacente. (KOYRÉ, 1982, p. 81.) 
 

15Texto original: Ainsi, si prévision et prédiction égalent science, rien n’est plus scientifique que l’astronomie 
babylonienne. Mais si l’on voit dans le travail scientifique sourtout un travail théorique , et si on croit – como je 
le fais – qu’il n’y a pas de science là où il n’y a pas de théorie, on recusera la science babyionienne et l’on dira 
que la cosmologie scientifique fait ses débuts en Gréce, puisque ce sont les Grecs qui, pour la première fois ont 
conçu  et formulé l’exigence  intellectuelle du savoir théorique : sauver les phénomènes. C’est-à-dire formuler 
une théorie explicative du donné observable ; quelque chose que les Babyloniens n’ont jamais fait.(KOYRÉ, 
1982, p. 89.). 



 

Nesse texto, Koyré define precisamente sua concepção de ciência: elaboração teórica; 

seu objetivo não é possibilitar a previsão; a ciência explica o dado observável, não se trata de 

observar e ordenar os fenômenos. Essa definição é completamente contrária ao pensamento de 

Comte, para quem o estabelecimento de leis que tornam a previsibilidade possível constitui o 

primeiro e principal objetivo da ciência.  
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