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Resumo 
No presente artigo analisamos a presença de pressupostos metafísicos, como ordem e 
unidade da natureza, na atividade criativa da pesquisa natural. A pesquisa natural, tal 
como a concebemos aqui, engloba não somente a tradição filosófica ocidental, mas os 
esforços de outros povos em elaborar representações inteligíveis do mundo. Propomos 
que a pesquisa natural não pode prescindir de determinados pressupostos metafísicos, o 
que vale tanto para as ciências da natureza, que descendem da filosofia natural, quanto 
para as narrativas de outras culturas não ocidentais.  
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Abstract: 
In this article we analyze the presence of metaphysical assumptions, such as order and 
unity of nature, in the creative activity of natural research. Natural research, as 
conceived here, encompasses not only the Western philosophical tradition, but the 
efforts of other peoples to elaborate intelligible representations of the world. We 
propose that natural research can not dispense with certain metaphysical 
presuppositions, which holds true both for the natural sciences, which descend from 
natural philosophy, and for the narratives of other non-Western cultures. 
Keywords: order, unity, harmony of nature, natural philosophy, anthropology. 
 

A filosofia natural sempre foi uma atividade criativa2. Desde os physikós pré-

socráticos e sua busca por explicar a diversidade e complexidade dos fenômenos 

naturais por meio de uma causa única e simples, atribuindo ao cosmos uma ordem 

inteligível, passando por filósofos naturais como Galileu e Newton, até físicos filósofos 

como Einstein, o esforço humano em desvelar o real tem sido marcado pelo espanto 

diante do mistério e da beleza do universo infinito e de suas leis. No entanto, trata-se de 

um assombro criativo, e não somente contemplativo, que impele os investigadores à 

criação intelectual de ousadas conjecturas, hipóteses abstratas e de belas teorias. Perante 

o cosmos, a humanidade não se contentou com a fábula e o mito, apesar de sua força 

política e beleza poética, e ousou criar representações abstratas e racionais da realidade, 

a especular livremente, elaborando arrojadas cosmovisões científicas. Não à toa, 



diversos investigadores como Einstein, Heisenberg e Schrödinger pensaram que as 

afinidades entre ciência e arte são bem mais profundas do que supomos apressadamente. 

No Brasil, o físico José Leite Lopes pensava que a ciência se aproxima da arte, 

pois ambas lidam com a beleza. A beleza das criações teórica expressa outra, ainda mais 

sublime, a da natureza (LOPES, 1987) O investigador natural, assim como o artista, é 

um criador, embora, ao contrário daquele, ele seja limitado pelo real. O físico teórico, 

como Einstein, é uma espécie de Michelangelo a ornar a Capela Sistina, ou de 

Bramante, a construir a Basílica de São Pedro. Mas a catedral de sua criação é a teoria 

científica. Nela, os pressupostos, princípios e axiomas são como o alicerce, os conceitos 

como colunas, e o final da obra, a cosmovisão obtida pelo teórico. A beleza, a 

simplicidade, uma representação da verdade, ainda que fugidia, são componentes do 

altar central. Como nos diz Elena Moraes Garcia sobre Einstein em A Atividade 

Criadora como Condição Natural do Homem: Os Significados da Criação e o 

Pensamento Criador Segundo Einstein, o físico filósofo alemão pensava que os 

conceitos científicos são livres criações do espírito (GARCIA. 2012, p. 79).  

A liberdade de criação científica, contudo, não é ilimitada. O filósofo natural 

cria, mas não o faz a partir do nada. É preciso que ele assuma, em primeiro lugar, 

determinados pressupostos básicos acerca da natureza da realidade e do conhecimento. 

Conforme Antonio Augusto Passos Videira em Por que os físicos acreditam que as 

coisas existem? raticamente todos os físicos são realistas, ou seja, 

sentido, Videira afirma em A inevitabilidade da filosofia na ciência natural do século 

19: O caso da física teórica que a metafísica é inevitável para a ciência natural 

(VIDEIRA, 2016). Os físicos assumem pressupostos porque não lhes é possível criar 

teorias sem partir de elementos, como princípios ou conceitos, tomados como 

autoevidentes, não demonstrados por aquela ciência. É o caso do pressuposto da 

existência objetiva da realidade. Ninguém faz física para verificar se a realidade é 

objetiva  isto é, se existe independente do sujeito do conhecimento e está conformada 

 é, em igual sentido, transcendente 

ao entendimento, embora o modo de sua representação não o seja. Quem faz física 

simplesmente toma este pressuposto metafísico como ponto de partida, algo não 

demonstrável, mas fundamental, e a partir dele julga coerente falar de eventos, objetos, 

fenômenos, dados e fatos. É o metafísico que pode problematizar a questão. Ao físico, 

cabe apenas assumir a objetividade. O Templo da Ciência, do qual nos fala Einstein, 



não está acima das nuvens (VIDEIRA, 2017). É preciso de um solo, ainda que 

pantanoso, para que seja erguido. Este solo é a metafísica.  

possibilidade em aberto para considerarmos que um número irrisório de cientistas 

naturais não assuma o realismo. Lembramos que Schrödinger elaborou uma 

interpretação idealista da ontologia da mecânica quântica (SILVA, 2011) e James Jeans 

fez o mesmo, embora em outras bases filosóficas. Todavia, tanto Schrödinger quanto 

Jeans, mesmo que falassem em idealismo, assumiam a realidade objetiva do mundo 

externo, e, portanto, em último caso, satisfazem à descrição de Videira.  

Ocorre que idealismo, em filosofia da mecânica quântica, pode ter dois sentidos. 

O primeiro é aquele dado por Heisenberg ao discutir o conceito de matéria na física dos 

quanta. O fundamento ontológico do mundo não é a partícula elementar de matéria, mas 

princípios formais de simetria (HEISENBERG, 2006). Neste sentido, o físico não deve 

buscar a resposta última na estrutura da matéria, mas naquilo que é ideal, cuja 

representação é puramente abstrata, matemática. Heisenberg considera que, por isto, a 

ontologia da mecânica quântica deve estar mais próxima do idealismo de Platão (a 

simetria é a ideia de matéria, no sentido da teoria das ideias), do que do atomismo de 

Demócrito e Leucipo. Idealismo, nesse sentido, não se opõe a realismo, tal como o 

assumido pelos físicos, pois a ideia na teoria platônica não é um conteúdo mental, nada 

possui de subjetivo, mas é justamente um ente cuja realidade é objetiva.  

O segundo sentido de idealismo na ontologia da mecânica quântica não é de tipo 

platônico, mas berkeliano. É o proposto por Schrödinger e James Jeans. O mundo é um 

ente mental. Um objeto na mente de Deus. Ora, esse idealismo também não é 

incompatível com o pressuposto da existência objetiva da realidade. Seria, se o mundo 

fosse um objeto da mente de Berkeley, ou na do caro leitor, e então eles seriam 

solipsistas. Mas o próprio Berkeley resolveu o problema. Se o mundo existe não em 

minha ou em sua mente, mas na mente de um Observador universal, que serve de 

referencial absoluto, e se você faz parte deste mundo, então, o mundo existe fora da sua 

mente, é externo, portanto, sua existência é objetiva (SCHRÖDINGER, 1988). Tanto no 

idealismo berkeliano de Schrödinger quanto no de Jeans, não é o mundo que é interior 

ao sujeito da observação, mas o sujeito que é interior ao mundo. A observação que 

instaura e mantém a realidade não é a do sujeito individual, mas a do Ser enquanto tal, 

em sua universalidade; ou seja, o chamado Observador eterno ou absoluto. Nem 

Schrödinger, nem Jeans, por mais que tenham explorado sistemas metafísicos estranhos 



à imensa maioria dos físicos, escaparam à objetividade do real. Para ambos, se dois 

prótons colidem e liberam feixes de elétrons, quarks e múons, tais partículas não são 

ideias na mente dos físicos, mas são, para os físicos, entes objetivos externos às suas 

mentes. Os físicos, seus sistemas de medição, suas equações, prótons, quarks e múons, é 

que são, todos juntos, componentes de um mundo que é, em sua totalidade, um objeto 

 

Parece, portanto, que por mais engenhosa ou diversa que seja a concepção de 

mundo de um físico, qualquer que seja o nome dado para se referir a tal concepção, em 

último caso ela não pode ser incompatível com aquilo que Videira considera como 

sendo o sentido de realismo, a saber, a admissão da existência de uma realidade externa, 

uma realidade que já existia antes que houvesse seres cognoscentes e que permanecerá 

além destes, cujas regularidades, entes, eventos e fatos são o que são 

independentemente de nossa subjetividade. Evidentemente o problema é extremamente 

sutil, cheio de meandros, e no âmbito da filosofia pode ser problematizado 

infindavelmente. Afinal, o que significa dizer que algo existe? Quais são os modos, ou 

tipos, de existência? O que é o mundo? No entanto, para o físico, a questão que se 

coloca é que não importa o quão longa, sutil ou problemática seja a discussão; ou a 

realidade externa é assumida, ainda que seja considerada incognoscível no que possui 

de fundamental, mesmo que seu núcleo se encontre para além das possibilidades do 

conhecimento, ou não faz sentido algum falar de eventos naturais. O físico não discute 

se a realidade externa existe, mas, assumindo tal existência, elabora as representações 

das leis que governam seus acontecimentos.   

 

O ordenamento do real e a unidade da natureza 

 

Os filósofos naturais, e depois destes, os cientistas, sempre assumiram 

pressupostos metafísicos. Neste artigo vamos tratar dos pressupostos de ordem e 

unidade da natureza. Os abordaremos como sendo um único princípio metafísico, 

embora fosse perfeitamente correto considerar o ordenamento e a unificação 

separadamente, estabelecendo conexões entre ambos. Todavia, neste trabalho 

consideramos que historicamente tais pressupostos tem sido indissociáveis. Desde a 

antiguidade o ordenamento é pensado como unificador, a unidade, como ordenadora. 

Alguns outros pressupostos, que a título de rigor conceitual, poderíamos chamar de 

pressupostos secundários, também são historicamente associados à ordem e unidade. 



Várias escolas de pensamento na antiguidade concebiam que p

experiência múltipla e diversa, existem princípios universais e invariantes, como teria 

sustentado Parmênides (POPPER. 2014, p. 202-203). Sustentaram também, princípios 

de conservação  como o fez Heráclito em relação ao fogo  de que há alguma coisa na 

natureza que permanece e dura, e que garante ao mundo a sua unidade. O conceito pré-

socrático de arché como princípio organizador e fonte de tudo o que há, compreende 

todas essas propriedades: da arché, que é universal e invariante, decorre a ordenação e a 

unidade da physis. A arché também se conserva; tudo está em constante mudança, mas 

a arché permanece tal e qual. Referindo-se a Tales de Mileto e sua arché, o físico 

filósofo alemão Werner Heisenberg em Nuclear Physics pontua que: 

 
Ele disse que a água é a fonte de todas as coisas. Como Friedrich 
Nietzsche expôs esta sentença expressa três das ideias mais essenciais 
e fundamentais da filosofia. A primeira é a questão acerca da origem 
de todas as coisas; a segunda, a necessidade de esta questão ser 
respondida em conformidade com a razão, sem que se recorra aos 
mitos ou ao misticismo (...) a terceira, o postulado de que em última 
instância, deve ser possível reduzir todas as coisas a um único 
princípio (HEISENBERG. 1953, p. 1-2). 
 
 

Também é a Tales que recorre outro físico filósofo, o austríaco Erwin 

Schrödinger quando quer tratar da origem de algumas atitudes científicas fundamentais. 

Veremos que dentre tais atitudes, se encontra a assunção tanto de pressupostos 

metafísicos quanto de princípios axiológicos, isto é, de valores. De acordo com 

Schrödinger o espírito científico pode nascer entre os pré-socráticos porque estes 

buscavam a verdade, possuíam aquela paixão pela compreensão, ou seja, porque tinham 

aquela atitude perante o conhecimento e o mundo, sem a qual não pode haver ciência:  

 

A ideia grandiosa que estes homens transmitiram foi que o mundo à 
sua volta era algo que podia ser compreendido (...). Encararam o 
mundo como um mecanismo bastante complicado, que agia de acordo 
com leis inatas e eternas, e que eles tinham curiosidade em descobrir. 
Esta, como é evidente, é a atitude fundamental da ciência até a 
atualidade. (...) A curiosidade é o estímulo. O primeiro requisito de 
um cientista é ser curioso, ser capaz de ser surpreendido e mostrar-se 
ansioso por descobrir mais (SCHRÖDINGER. 1996, p. 58).  
  

Podemos dizer que de acordo com esta passagem, Schrödinger defende que no 

nascimento da ciência identificamos alguns dos pressupostos que elencamos 

anteriormente. Primeiro, ele diz que os pré-



(realidade objetiva do mundo) como algo compreensível (racionalidade do mundo), que 

estava organizado em leis (ordenação e unidade da natureza). Mas Schrödinger vai 

além, e diz que os jônios procederam assim porque tinham a atitude científica 

fundamental; a curiosidade, a vontade de saber mais e mais. Deste modo, na origem da 

ciência na antiguidade grega, devemos situar não somente uma metafísica, mas uma 

axiologia correlata. Os filósofos de Mileto seriam movidos pela busca da verdade. 

Podemos notar aqui a imbricação entre pressupostos metafísicos e princípios 

axiológicos  um princípio de adequação entre ambos. Se um grupo de investigadores 

da natureza está compromissado com a verdade, logo, encarna determinados valores 

indispensáveis para a atividade de pesquisa. A curiosidade, a determinação, o 

desinteresse e a honestidade seriam alguns deles. Para Caruso e Oguri, a busca por 

ordem e unidade e o entendimento de que estas devem ser alcançadas racionalmente 

realmente marcaria a ciência pré-socrática: 

  

(...) esse período clássico da filosofia grega caracteriza-se, em linhas 
gerais, pela presença do ideal de Cosmos e pela convicção de que a 
ordenação da variedade infinita das coisas e eventos possa (e 
deva) ser alcançada racionalmente. Portanto, para os pensadores 
gregos, a compreensão da Natureza passa necessariamente pela busca 
de um tipo de ordem, o que, por sua vez, requer o reconhecimento 
do que é igual, do que é regular, ou ainda, da capacidade de 
reconhecer simetrias: tudo em busca de uma Unidade. [grifo nosso] 
(CARUSO; OGURI. 2006, p 12) 

 

Alguns autores como Claude Allègre e Paul Davies argumentam que a ciência 

moderna se funda neste ideal de ordem e unidade da natureza, e assumem que a origem 

histórica de tal pressuposto é dupla. Por um lado, como destacamos acima, a filosofia 

grega antiga seria uma das fontes, por outro, as religiões abraâmicas monoteístas. 

Davies e Allegrè, na verdade, parecem ir além, e advogar que o ordenamento da 

realidade seria um fruto mais da tradição religiosa ocidental do que da filosófica. Para 

Allègre: 

Evoca-se, às vezes, um elemento que teria estado no cerne do 
desenvolvimento científico do Ocidente: o conceito de leis da 
natureza, conceito que teria sido totalmente ignorado na China. (...) 
Para o cristão Deus organizou a natureza tal como organizou o mundo 
dos humanos. Logo, concebeu leis, regras, tanto para um quanto para 
outro, e descobri-las é uma maneira de servir a Deus. A Universidade 
foi criada no Ocidente para praticar livremente esse exercício de 
pesquisa (ALLEGRÈ. 2000, p. 141,142).  

 



Como podemos notar, na passagem citada, Allegrè não compreende o conceito 

de leis da natureza, o qual considera fundamental para a ciência moderna, como uma 

herança dos gregos, mas como um legado da tradição cristã. Para o autor, a ideia de que 

Deus subordinou tanto a natureza quanto a humanidade à leis eternas e imutáveis seria 

central no cristianismo, e teria sido assimilada pela Filosofia Natural  a ciência 

moderna  marcada pela presença de crentes convictos, como o próprio Galileu. Tal 

ideia é, em alguma medida, compartilhada por Davies:  

 
 

As razões que determinaram que tenha sido a Europa a dar à luz a 
ciência são complexas, mas têm certamente muito a ver com a 
filosofia grega e a sua noção de que os seres humanos podiam 
alcançar uma compreensão do modo como o mundo funciona por 
intermédio do pensamento racional, e com as três religiões 
monoteístas  o judaísmo, o cristianismo e o islamismo  e a sua 
noção de uma ordem na natureza, ordem essa que era real, legiforme, 
criada e imposta por um Grande Arquiteto (sic) (DAVIES)3.  
  

Como vemos nas palavras de Davies, a Europa pode dar à luz à ciência por 

herdar dos gregos o pressuposto da racionalidade do mundo, e das religiões abraâmicas 

um realismo nomológico, o pressuposto de a physis possui ordem, harmonia e unidade. 

Uma dificuldade que as posições de Allègre e Davies encontram é que talvez suas teses 

sejam, no mínimo, incompletas, pois parecem negligenciar que a ideia de leis da 

natureza, de que há uma ordem no mundo, antes de ser exclusiva das religiões 

monoteístas, é algo marcante, como apontaram Heisenberg e Schrödinger, no 

pensamento grego. Mas algo que escapou até mesmo a estes últimos, ao que parece, foi 

o entendimento de que tais ideais possuem raízes ainda mais antigas e heterodoxas. 

Popper nos lembra em seu O Mundo de Parmênides que tanto Homero quanto 

Hesíodo propagaram a ideia (que ele considera ingênua, talvez pelos exemplos 

fornecidos) de que embora algumas coisas mudem, outras coisas, tais como montanhas 

e estrelas, são invariantes. E mesmo dentre as coisas que mudam, como as fases da lua, 

há aquelas que mudam de acordo com regularidades. Ainda de acordo com Popper, na 

sujeitarem à lei, à justiça, à regularidade: o caos dá lugar ao cosmos, a uma ordem do 

 (POPPER. 2014, p. 187).  



Estando Popper correto, isso implicaria que as raízes de um dos pressupostos 

mais importantes da ciência são mais antigas do que a própria filosofia, emergindo das 

longínquas profundezas das religiões gregas e de seus mitos. No entanto, poderíamos 

com os jônios, como Tales, Anaximandro e Anaxímenes, um novo impulso e uma 

resignificação conceitual: a ordem não mais como sobrenatural ou mística, mas como 

natural e inteligível.   

Por fim, é preciso ainda analisar em que medida o pressuposto de ordem e 

unidade da natureza é uma característica distintiva e exclusiva do pensamento grego, 

(tenha começado com o nascimento da filosofia ou venha a ser muito mais antigo do 

que esta, aparecendo já nas narrativas míticas da antiga religião) ou se é uma espécie de 

crença comum a diferentes culturas.  

Contra concepções tradicionais e conservadoras, de acordo com as quais a 

ciência é um produto exclusivamente ocidental, europeu, e que isto ocorreria porque 

alguns de seus pressupostos, como o ideal de ordem e unidade, são típicos das tradições 

ocidentais mais antigas, como as religiões abraamicas, se levantam diversos estudos em 

nova sociologia da ciência, e nas mais recentes tendências em história das ciências e 

filosofia das ciências. Como investigadores como Kapil Raj demonstram, em culturas 

não ocidentais antigas, algumas práticas científicas -

praticados muito antes do contato efetivo com povos europeus (RAJ, 2007). Claro que 

se pode argumentar que tais práticas não eram de fato científicas porque eram apenas 

utilitaristas, ou seja, não estavam fundadas na busca desinteressada da verdade, no amor 

à sabedoria, que atribuímos aos gregos. Aliás esse é o argumento tanto de Allegrè 

quanto de Davies para defender que os chineses, por exemplo, não possuíam ciência, 

pois buscavam apenas o conhecimento aplicado e não o fundamental, não possuíam 

aquela curiosidade intelectual dos gregos, o desinteresse, a paixão pela compreensão, 

tampouco assumiam aqueles pressupostos metafísicos de ordenação e unidade da 

natureza. Todavia, como nos mostra Claude-Lèvi Strauss em Raça e História e O 

Pensamento Selvagem, tal concepção pode ser falsa.  

Aqui, o filósofo da ciência deve aprender com o antropólogo, e utilizar o termo 

motivo já é de amplo uso pela Nova Filosofia da Ciência, pelos Sciences Studies  e 

suas muitas variações, como os Science and Technology Studies  pela nova História 



das Ciências e Sociologia da Ciência: Não existe uma unidade e uniformidade na 

investigação científica. O que existem são múltiplas práticas, atravessadas por questões 

locais, institucionais, políticas, sociais e culturais peculiares.  

Mas haverá alguma coisa que unifica esta profusão aparentemente desunificada 

de práticas científicas? Mesmo no interior de uma única prática científica, p. ex., a física 

nuclear, há um pluralismo tão grande de abordagens, modelos, teorias, interpretações, 

cenário, pode ser uma mera 

convenção, uma ficção, por meio da qual, imaginamos existir alguma unidade 

subjacente que permanece em cada prática, e que permite que apesar de suas diferenças, 

em alguns casos flagrantes, em outros, sutis, possibilita que sejam classificadas sob a 

mesma alcunha. Mas o que poderia ser constante e comum a tantas práticas diversas, 

dinâmicas e plurais? Nosso argumento é que o que é constante, além da linguagem 

formal comum, a matemática (a tradição diria que o método científico é o elemento 

constante) é a base metafísica e axiológica.  

É uma vindicação forte, mas precisamos fazê-la: Seja o que for que estejamos 

considerando como uma prática científica, quaisquer que sejam a época e o local, alguns 

pressupostos metafísicos e princípios axiológicos estarão presentes, e em muitos casos, 

ethos, algum 

conjunto de valores básicos, sempre permanecem, e, mesmo que com pequenas 

variações, formam uma base comum para tantas práticas diversificadas. Ainda assim, 

nos parece correto nos referirmos às ciências no plural, como uma forma de reconhecer 

que as variações locais, sociais, culturais, exercem um papel importante no modo como 

as práticas científicas são conduzidas pelos investigadores e percebidas pelas 

sociedades. Evidentemente, em determinados momentos, diminuímos nosso rigor, e 

falamos em ciência, no singular. Mas é apenas uma simplificação comunicativa, e não 

uma convicção epistemológica em sua unidade. 

O segundo motivo para que falemos em ciências  e agora sim a lição da 

antropologia não poderá ser ignorada  é que diferentes povos, com culturas peculiares, 

e épocas distintas, praticaram algum tipo de investigação que deve ser compreendida 

como científica. No caso 

tradição da Filosofia Natural. Falamos de ciências porque reconhecemos ou que não há 

unidade, ou que, apesar de alguma unidade proveniente da base metafísica e axiológica, 

as práticas científicas que surgiram na civilização ocidental são ricamente 



diversificadas, e sofrem variações locais, históricas, sociais. Agora o enfoque é outro. 

Falamos em ciências por reconhecermos que as próprias práticas científicas ocidentais 

não são as únicas formas de conhecimento científico, que outras culturas também 

desenvolveram suas ciências. 

 Para nós, admitir que uma cultura não ocidental, de modo independente e 

original, criou e praticou algo que possamos chamar de investigação científica é um 

grande desafio à vindicação de que todos ou ao menos alguns pressupostos metafísicos 

devem formar a base de toda prática científica. Será que eles formarão a base metafísica 

somente das ciências ocidentais, europeias, ou se aplicarão às demais culturas? Será que 

 

Grande parte da História e Filosofia da Ciência tradicionais corrobora as ideias 

de Davies e Allègre mencionadas acima: a ciência é um produto da racionalidade 

ocidental, da cultura europeia moderna. Ambos reforçam que isto é verdadeiro porque 

alguns dos fundamentos do pensamento científico são próprios dos ocidentais. A 

realidade objetiva do mundo, a ordenação da realidade, a racionalidade do mundo e a 

busca desinteressada da verdade seriam heranças gregas e abraâmicas monoteístas, cuja 

combinação, na cristandade, possibilitou a emergência da ciência moderna.  

Todavia, novos historiadores da ciência, como Kapil Raj, demonstram que 

diversos povos não ocidentais possuíam um saber-fazer arrojado, e praticavam, de 

modo independente dos ocidentais, astronomia, matemática, agrimensura, etc. Ora, não 

queremos nos reter nesse ponto específico, pois a própria história da humanidade nos 

revela numerosos exemplos de como povos antiquíssimos foram capazes da engenharia 

civil e militar, da agrimensura em nível sofisticado, da astronomia, etc. Não será nosso 

foco analisar as conquistas técnicas da antiguidade, porque em última instância, autores 

como Allègre não negam que houve técnica e tecnologia sofisticadas em civilizações 

antigas não ocidentais, mas que tais práticas, sempre voltadas para a aplicação, para 

finalidades restritas de base material, desprovidas daquele espírito de investigação dos 

gregos e dos europeus, não eram científicas, apesar de altamente eficazes.  

Consideramos essa posição muito interessante porque corrobora nossa 

concepção de que uma prática é científica não por sua capacidade técnica de produzir 

utilidades, mas por possuir algo a mais, ou seja, alguma metafísica como força de 

orientação, para utilizarmos uma expressão de Videira, alguma axiologia ligada à busca 

do conhecimento como um fim em si mesmo (VIDEIRA, 2015). Ou seja; aquilo que os 



gregos, e depois os europeus fizeram, se distingue daquilo que foi praticado por 

chineses e indianos, por exemplo, não por conta de critérios técnicos ou apenas 

metodológicos, tampouco por conta das realizações tecnológicas, uma vez que em 

muitos casos essas foram mais notáveis no segundo grupo do que no primeiro, mas, 

sobretudo, por conta do aspecto cultural, ou da atitude com que cada grupo empreendia 

suas pesquisas.  

O que diferenciaria a ciência ocidental da técnica oriental, por exemplo, seria o 

fato de que ocidentais concebiam o conhecimento do mundo natural como um fim em si 

mesmo, enquanto os orientais concebiam-no como um meio de se alcançar fins 

políticos, militares, fiscais, religiosos, enfim, utilitários. Não queremos debater se a 

aventura do conhecimento na China Antiga, ou na Índia, de fato possuiu tais e tais 

características, e desconhecia aquela atitude científica fundamental, que de acordo com 

Schrödinger, é a pura curiosidade intelectual (SCHRÖDINGER, 1996). Se Allègre e 

Davies estão corretos em sua visão das diferenças entre ocidentais e orientais, então 

concordamos com eles que entre os primeiros houve ciência, mas entre os segundos, 

apenas técnica.  Todavia, o problema da concepção de Allègre não é o modo como 

distingue ciência de técnica, com o que estamos de acordo. Mas o fato dele, ao menos 

na referida obra, na qual nossa discussão está circunscrita, aparentemente ignorar que 

essa mesma atitude cultural, essa base metafísica e axiológica, que caracteriza a ciência 

ocidental não é exclusiva dos gregos e europeus. O que os estudos antropológicos de 

Claude-Lèvi Strauss revelam é que entre povos antigos não ocidentais também 

existiram práticas, tipos de saber-fazer, que buscavam o conhecimento desinteressado 

do mundo. Talvez, portanto, seja correto considerar a busca científica como um produto 

humano, e não apenas ocidental, e a(s) ciência(s) do ocidente como uma dentre tantas 

outras ciências praticadas em culturas diversas. Isso ficaria bem evidente se pudéssemos 

constatar que aqueles pressupostos que chamamos de metafísicos, como a realidade 

objetiva do mundo externo, a ordenamento do real, a harmonia e a unidade da natureza, 

estão presentes não somente na filosofia natural dos ocidentais, mas também entre 

outros povos.  

Em Raça e História Strauss nos informa que os povos pré-colombianos se 

destacaram por seu engenho técnico, desenvolveram a manipulação e domesticação de 

vegetais e minerais tóxicos para finalidades farmacológicas, dominaram diversas 

culturas vegetais, o que demonstra seus conhecimentos agronômicos elevados, 



conquistaram grandes progressos em tecelagem, metalurgia, engenharia, e, acima de 

tudo, realizaram avanços teóricos notáveis, inclusive em matemática: 

 
(...) finalmente o zero, base da aritmética e, indiretamente, das 
matemáticas modernas, era conhecido e utilizado pelos Maias pelo 
menos meio milênio antes da sua descoberta pelos sábios indianos, de 
quem a Europa o recebeu por intermédio dos Árabes. Talvez por esta 
mesma razão o seu calendário fosse mais exato que o do Velho 
Mundo (STRAUSS. 1952, p.22). 
 

Poderíamos argumentar que os povos não ocidentais, mesmo que se leve em 

conta suas realizações matemáticas em geometria, aritmética, ou algo que possamos 

chamar de teoria dos números, não possuíam a atitude científica fundamental, a 

curiosidade intelectual pura, de investigação desinteressada, de busca da verdade, de 

modo ser legítimo afirmar que não fizeram ciência, mesmo diante de tantos progressos 

técnicos, elevado arrojo arquitetônico, manejo de materiais etc. O povo maia, por 

exemplo, conforme Strauss, utilizou o zero antes mesmo dos indianos. Mas tal 

conquista, longe de ser abstrata ou puramente teórica, foi movida por demandas 

práticas, como a organização do calendário. Os maias manejavam os números como o 

faziam com suas ferramentas de construção, vendo neles instrumentos para a aplicação 

prática. Dedicavam-se à matemática porque a empregavam à vida social e econômica, e 

não por que a consideravam uma paixão espiritual, e tampouco pensavam haver uma 

real conexão e harmonia entre ela a estrutura fundamental da natureza. Este pareceria 

ser um argumento contundente.  

No entanto, Strauss desconstrói a ideia de que o conhecimento entre as culturas 

não ocidentais sempre fora reduzido ao utilitarismo praticista em O Pensamento 

Selvagem. Conforme Strauss houve ciência desinteressada em muitas culturas antigas, 

estranhas ao ocidente. Strauss se fundamenta em pesquisas acerca de tribos africanas, 

siberianas, pré-colombianas, e outras, que sugerem fortemente, ou mesmo evidenciam, 

que seus sábios não estavam presos ao utilitarismo, à aplicação, valorizando uma atitude 

investigativa bastante semelhante ao que, no ocidente, chamamos de filosofia natural. A 

ciência desses povos não buscava, somente, a eficácia prática, técnica, mas perseguiam 

também a elaboração de uma concepção inteligível do mundo, como se o conhecimento 

fosse um fim em si mesmo: 

Pode-se objetar que uma tal ciência não deve absolutamente ser eficaz 
no plano prático. Mas, justamente, seu objeto primeiro não é de ordem 
prática. Ela antes corresponde a exigências intelectuais ao invés de 
satisfazer às necessidades. A verdadeira questão não é saber se o 



contato de um bico de picanço cura as dores de dente, mas se é 

do picanço e o dente do homem (congruência cuja fórmula terapêutica 
constitui apenas uma aplicação hipotética entre outras) [ou seja, 
verificar se há regularidades na natureza], e, através desses 
agrupamentos de coisas e de seres, introduzir um princípio de 
ordem no universo (sic) [grifo nosso] (STRAUSS. 1969, p. 24)4.  
 

Por mais incomum que possa nos parecer, temos que reconhecer que se Strauss e 

tanto outros antropólogos que este cita, como Fleck e Boas, estão certos, então aquela 

atitude, considerada por Schrödinger como sendo de fundamental importância e que 

caracteriza não só o nascimento do espírito científico na Grécia Antiga, como a ciência 

em toda a sua história, também esteve fortemente presente nestas outras culturas: a 

curiosidade em saber como a natureza funciona, quais as regularidades que existem 

entre os fenômenos naturais, quais as relações entre os eventos, que ligação causal há, 

por exemplo, entre o bico de picanço e a queda do dente. Ao analisarmos a citação 

acima, verificamos que a caracterização da ciência destes povos não ocidentais feita por 

Strauss compreende que estes, ao seu modo, agiam conforme pressupostos metafísicos e 

princípios axiológicos que, a nosso ver, formam a base das ciências. Eles buscavam o 

conhecimento não somente por motivos práticos utilitários, concebiam o mundo como 

um sistema ordenado, cujos eventos se ligam por meio de relações inteligíveis, 

entendiam que a ordem do mundo pode ser compreendida e não apenas aceita como um 

fato mágico.   

Essas outras culturas desenvolveram sistemas originais de conhecimento, de 

saber-fazer, pressupondo a objetividade e a ordenação da realidade, sua inteligibilidade, 

bem como a necessidade do conhecimento desinteressado, compartilhando, portanto, 

com os cientistas ocidentais, vários pressupostos metafísicos e princípios axiológicos. 

Não seria demasiado eurocêntrico e injustificável defender que ainda assim o que eles 

fizeram não foi ciência? Ora, se tomarmos o modo como Allègre distingue a ciência 

ocidental da técnica oriental, parece que seremos forçados a reconhecer que estes povos 

matriz greco-europeia é uma, dentre uma variedade de tradições científicas. A não 

legitimação dessas outras formas de conhecimento, como científicas, mesmo possuindo 

vários daqueles pressupostos que estão na base da ciência ocidental, talvez permaneça 

sendo um problema mais político e ideológico do que epistêmico.   



O pressuposto de ordem e unidade da natureza, deste modo, não seria exclusivo 

dos gregos. Ele estaria presente em diversas culturas não ocidentais, que por meio da 

investigação da natureza, justamente por acreditarem em sua ordenação e 

inteligibilidade, foram capazes de fazer do conhecimento um modo de vida, uma cultura 

tanto espiritual quanto material, modificando sua cosmovisão bem como sua base 

material, ou seja, produzindo, a partir do conhecimento básico, tecnologias de 

alimentação, moradia, cuidados com a saúde, segurança, navegação, etc. Para Strauss 

portanto, uma necessidade do espírito humano que se manifestou em diversas tribos e 

civilizações.  

O ordenamento da realidade é, para Strauss, não somente um pressuposto da 

pesquisa científica, mas do pensamento em geral. Esse seria um traço comum que une a 

ciência ocidental moderna (ou ciências) às ciências primitivas, selvagens, não 

ocidentais: quando e onde quer que o homem tenha, de fato, pensado cientificamente, e 

não apenas fabulado, ele ordenou o mundo, introduziu ordem na natureza, não pôde 

suportar o caos e narrou a transformação da realidade em cosmos, classificou vegetais e 

animais, mesmo os inúteis para sua sobrevivência, nomeou a experiência criando 

agrupamentos de fatos, coisas, eventos:  

 

Ora, essa exigência de ordem constitui a base do pensamento que 
denominamos primitivo, mas unicamente pelo fato de que 
constitui a base de todo pensamento, pois é sob o ângulo das 
propriedades comuns que chegamos mais facilmente às formas de 

indígena (Fletcher 1904, 34). Poder-se-ia mesmo dizer que é isso o 
que a torna sagrada, pois, se fosse suprimida, mesmo em pensamento, 
toda a ordem do universo seria destruída; portanto, ela contribui para 
mantê-la ocupando o lugar que lhe cabe [grifo nosso] (STRAUSS. 
1969, p. 25). 

 

Sendo assim, para Strauss, o pensamento científico tende à ordenação porque é o 

regularidades no mundo, por exemplo, a vida prática seria impossível). A concepção de 

Strauss corrobora nossa vindicação de que o pressuposto de ordenação e unidade da 

natureza é fundamental não somente para o pensamento científico, mas para o 

moderno da  uma vez 



que é uma atividade de pensamento  

ordenamento do mundo, sendo autoconsciente disso: 

 

Os cientistas suportam a dúvida e o fracasso, porque não podem 
fazer de outra maneira. Mas a desordem é a única coisa que não 
podem nem devem tolerar. Todo o objeto da ciência pura é conduzir 
a seu ponto mais alto e mais consciente a redução do modo caótico de 
percepção, que começou num plano inferior e provavelmente 
inconsciente, com a própria origem da vida. Pode-se perguntar, em 
alguns casos, se o tipo de ordem elaborado é um caráter objetivo dos 
fenômenos ou um artifício construído pelo cientista. Essa questão é 
constantemente colocada em matéria de taxionomia animal... 
Entretanto (sic) postulado fundamental da ciência é que a própria 
natureza é ordenada... Em sua parte teórica, a ciência se limita a uma 
ordenação, e... se é verdade que a sistemática consiste em tal 

considerados sinônimos - (Simpson 1961, 5) (sic) [grifo nosso] 
(STRAUSS. 1969, p. 25). 
 

É evidente que se a ordem é um pressuposto do pensamento (no sentido 

problematizar 

outros sentidos do termo) então é necessariamente um pressuposto da ciência. O que 

torna este pressuposto especial no caso da ciência, é que esta não somente se funda em 

tal pressuposição, como o faz conscientemente e deliberadamente, isto é, a ciência 

pressupõe a ordem, e sabe que deve pressupô-la, sem o que, sua atividade não seria 

possível. Mas, ainda assim, a ordem pode ser pressuposta de dois modos: (1) como dado 

de entrada ou (2) como dado de saída. Como dado de entrada a ordem é pressuposta em 

. Esse, nos parece, é o sentido atribuído à 

ordenação pelos gregos. A ordem para os gregos, como mencionamos acima, de acordo 

com Heisenberg e Schrödinger, decorre do fato de que o mundo obedece a leis naturais, 

e, portanto, possui subjacente à sua ontologia, regularidades que o determinam. É o que 

em outra oportunidade chamamos de realismo nomológico (SILVA, 2014). Ao dizer 

que a ordem é real e faz parte da fundamentação ontológica da physis, os gregos, 

consequentemente, assumem dois outros pressupostos: a realidade objetiva do mundo e 

a sua racionalidade ou inteligibilidade, e incorporam, também, um ethos, ou uma 

axiologia da pesquisa científica, a busca desinteressada da verdade como modo de vida.  

Como dado de saída a ordem é pressuposta em sentido epistemológico: a 

conquista do conhecimento científico é organizar a experiência, ordenar o mundo, 



elaborar uma representação racional da realidade. Assim, para Pierre Duhem, a ordem é 

uma conquista da teoria física: 

É impossível seguir o caminho das grandes teorias da Física  vê-la 
desenvolver majestosamente suas deduções regulares a partir de suas 
primeiras hipóteses, observar suas consequências representarem um 
conjunto de leis experimentais até o último detalhe  sem se deixar 
seduzir pela beleza de semelhante construção, sem provar vivamente 
que tal criação do espírito humano é verdadeiramente uma obra de 
arte (DUHEM. 2014, p. 51).  

 

Neste mesmo sentido, outro cientista filósofo, o matemático francês Henri 

Poincaré, pensava que a ordem, ou harmonia da natureza, que se expressa por meio da 

lei, é base de imagem científica do mundo:  

 
A melhor expressão dessa harmonia é a lei. A lei é uma das mais 
recentes conquistas do espírito humano; ainda há povos que vivem 
num milagre perpétuo e que não se espantam com isso. Somos nós, ao 
contrário, que deveríamos nos espantar com a regularidade da 
natureza. Os homens pedem a seus deuses que provem sua existência 
com milagres; mas a maravilha eterna é o fato de não haver milagres a 
todo instante. E é por isso que o mundo é divino, já que é por isso que 
ele é harmonioso. Se fosse regido pelo capricho, o que nos provaria 
que não é regido pelo acaso? (POINCARÉ. 1995, p. 8)5.  

 

Mas o que é a lei? A ordem é um dado de entrada, está no mundo, é ontológica, 

ou um dado de saída? Conforme Videira, na filosofia de Poincaré a ordem é uma 

conquista do espírito humano: 

 

(...) é preciso que fique claro que essa mesma harmonia universal não 
pode ser conhecida fora do espírito humano. A rigor, ela é produto 
deste último. Essa mesma harmonia não é objetiva porque se refere a 
essência das coisas  a natureza em si não pode ser conhecida  , ela o 
é em função da sua característica de ser comum a todos os seres 
racionais. E posto que o comum não é fornecido imediatamente seja 
pelos sentidos, seja pela razão, mas é construído a partir do emprego 
destes, também a harmonia universal, para que se possa alcançá-la, 
exige que razão e sentidos interajam (VIDEIRA. 1997, p. 8) 6.  

 

O investigador deve pressupor que a teoria física pode elaborar uma 

representação ordenada do mundo, que esta deve ser a conquista de uma cosmovisão 

científica. Não há, aqui, necessariamente, aquela crença ontológica na ordenação do 

mundo. É o entendimento, o espírito humano, que deve ser capaz de projetar ordem e 



organizar a experiência. A ordenação é a representação final elaborada pela ciência. Em 

uma simplificação um tanto quanto grosseira, a ordem como dado de entrada é a priori 

ao passo que como dado de saída, é a posteriori. Em ambos os casos é um pressuposto 

metafísico. No primeiro caso assumimos que a natureza é ordenada, no segundo, que o 

entendimento é ordenador.  

Filósofos naturais como Galileu e Newton e físicos-filósofos como Planck, 

Einstein e Heisenberg podem servir de exemplo de herdeiros da concepção de ordem 

dos gregos, como homens de ciência que assumiram a ordenação ontológica do real, a 

ordem e a unidade da natureza como dados de entrada. Poincaré e Duhem, são exemplos 

de cientistas-filósofos que assumiram a ordem como um dado de saída, ou, como se 

queira, como uma construção das representações científicas dos dados da experiência. 

Seja porque a natureza nos impõe o realismo nomológico, ou porque o entendimento o 

impõe à natureza, ou organiza e ordena os dados naturais, o fato é que entre povos 

ocidentais e não ocidentais, entre gregos, pré-colombianos e sábios de outras partes, a 

pesquisa natural teve de partir de determinados pressupostos, como o de ordem e 

unidade da natureza, para então criar, passo a passo, as cosmovisões que representam o 

real.  
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