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A importância da história natural baconiana para a química de Robert 
Boyle e a filosofia natural de Robert Hooke 

Luciana Zaterka * 
1 INTRODUÇÃO 

Objetivamos mostrar que Francis Bacon – ao distinguir manifestamente alguns tipos de história e enfatizar que “a boa história natural” não pode ser simples descrição dos fenômenos da natureza, mas sobretudo deve compreender um âmbito operacional e, portanto, ativo – vincula a história ao método experimental. De fato, veremos que a concepção de história natural baconiana será o fundamento mesmo para a filosofia natural no sentido que ela oferecerá o material, os dados, as coleções necessárias sobre as quais, por meio de experimentos, o homem poderá transformar a natureza e então, no limite, dominá-la. Em outras palavras, a história natural instituída pelo autor do Novum organum é experimental em sua própria definição e assim Bacon pretende em seu empreendimento filosófico unir teoria e práti-ca e, portanto “aplicar a razão à experiência” objetivando a interpretação da natureza por um método que aproxime o filósofo natural das causas dos fenômenos pelos efeitos manifestos dos mesmos, isto é, pelo método a posteriori. 
2 DESENVOLVIMENTO 

A proposta baconiana de uma reforma do conhecimento, pelo menos no seu aspecto metodológico, só é possível se original e fundamentalmente estabelecer-se uma história experimental da natureza, ou seja, uma investigação exaustiva de todos os dados empíricos que se possam observar, coletar e classificar. Assim, o registro de todos os dados, eventos e fatos naturais têm seu lugar garantido neste empreendimento filosófico, pois são, no limite, a “matéria-prima”, como veremos, para o método indutivo proposto por Francis Bacon (1561-1626). É por isso que o pensador inglês escreveu inúmeras “histórias”, como, por exemplo, a do vento (Historia ventorum), da vida e morte (Historia vitae et mortis) e do denso e diáfano (Historia densi et rare). A importância da história natural para o empreendimento baconiano pode ainda ser notada pelo seu Sylva sylvarum or natural history in ten centuries, um livro que é por excelência uma “co-leção de coleções” (Bacon, 1857, vol. II, pp. 325-673). Desta maneira, a história natural possui um lugar privilegiado no empreendimento baconiano: “Pois o conhecimento é como uma pirâmide, onde a história é a base; assim, na filosofia natural, a base é a história natural” (Bacon, 1857, vol. III, p. 356). Mas Bacon não se detém aqui. Além de afirmar que com relação à filosofia natural a base da pirâmide é a história natural, ou seja, a acumulação dos fatos e o registro exaustivo dos mais variados assuntos, em seguida ele acrescenta que a pirâmide estreita-se para a física, e depois para a metafísica (formas e causas finais), e enfim atinge Deus. William Rawley, secretário pessoal de Bacon, que publicou seu Sylva sylvarum em 1627, portanto um ano após a morte do filósofo, esclarece em seu prefácio o que considera a diferença principal entre a proposta da história natural baconiana e a história natural dos antigos. Ele afirma que as histórias natu-
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rais até então existentes foram reunidas simplesmente para deleite e uso e, assim, estariam repletas de figuras e descrições agradáveis tendo como objetivo, simplesmente, admiração, raridades ou segredos. Mas, ao contrário, Bacon deseja escrever uma história natural que seja fundamental para a construção de uma verdadeira filosofia, para a iluminação do entendimento, extraindo axiomas, e que produza muitas obras e efeitos nobres (Bacon, 1857, vol. II, pp. 335-6), isto é, a base indispensável para a cons-trução de um método verdadeiro e eficaz que visa à interpretação da natureza. Desta perspectiva, os chamados commonplace books – os livros de compilação –, por exemplo, podem fornecer o registro ou a compilação de inúmeros materiais, e que têm um lugar importante nesta nova proposta baconiana do saber. É por isso que em De dignitate et augmentis scientiarum, o filósofo afirma: 
Dificilmente pode haver qualquer coisa mais útil mesmo para as ciências mais antigas e populares do que uma ajuda segura 
para a memória; ou seja, um bom e instruído Compêndio de Citações [...]. Eu defendo cuidado e trabalho 
nas entradas das citações para ser um assunto de grande uso e apoiar o estudo; como que fornecer material 
para invenção, e ajustar a visão de julgamento [...]. Mas ainda que seja verdade que dos métodos e estrutu-
ras das citações que até agora tenho visto não há nenhum de qualquer valor, todos eles carregando em seus 
títulos meramente a face de uma escola e não de um mundo, e utilizando divisões vulgares e pedantes, não 
tais como penetrar no âmago e coração das coisas (Bacon, 1857, vol. IV, p. 435; grifo nosso). 

Em outras palavras, devemos iniciar a busca pelo conhecimento a partir de sua fundação, ou seja, “preparar uma História Natural e Experimental, suficiente e boa”1. A pergunta que poderíamos formu-lar, então, é como Bacon sugere que se faça a compilação desses dados, como construir, de fato, uma “boa” História Natural e Experimental da Natureza? Em Parasceve ad historiam naturalem et experimentalem (1620), ele fornece uma pista: não devemos seguir os modelos de homens antigos, pois estas histórias naturais seriam supersticiosas e simples descrições de espécies: “[...] nem Aristóteles, nem Teofrasto, nem Dioscórides, nem Plínio, e muito menos os Mo-dernos já estabeleceram o objetivo do que nós entendemos por história natural” (Bacon, 2004, vol. XI, pp. 455-7). Para o pensador inglês a história natural deve ter um aspecto “quantitativo”, entenda-se, tudo o que for relacionado aos corpos e aos fenômenos da natureza deve ser, na medida do possível, numerado, pesado, medido, enfim “experimentado”. Em outras palavras, Bacon vincula a história natu-ral ao método experimental. Desta maneira, como a história se refere tanto ao que é feito pela natureza como aquilo que é feito pelo homem, ela inclui, segundo Bacon, o que a natureza faz por si mesma e o que ela faz sobre a ação do homem. O que é importante enfatizar é que esta concepção de história natural – que será o funda-mento mesmo para a moderna filosofia natural no sentido que ela oferece o material sobre os quais, por meio de experimentos, o homem transformará a natureza – inclui os feitos do homem; ou seja, não estamos no âmbito de uma história meramente descritiva da natureza mesma, mas sim de uma história “ativa” das operações e técnicas humanas que incidiram sobre a natureza, dominando-a em proveito dos seres humanos: 
O mais nobre fim da história natural é este: ser a base material e matéria-prima da verdadeira e legítima in-
dução, e extrair suficientemente a partir dos sentidos para fornecer o intelecto. Pois o outro tipo, que tanto 
encanta pelo charme de suas narrativas ou pela ajuda de seus experimentos, e que é admitido por razões de 
tais prazeres ou lucros, é, sem dúvida, um tipo inferior e na sua própria natureza menos valiosa quando fi-
xada ao lado do tipo que tem o poder e a qualidade de ser um preparativo próprio para a fundação da filo-
sofia. Pois, finalmente, a última é a história que constitui a básica sólida e duradoura de uma filosofia ver-
dadeira e ativa (Bacon, 1857, vol. IV, pp. 251-2). 

                                                      
1 No seu Descriptio globi intellectualis, Bacon afirma: “A História natural deveria ser a fundação da filosofia”, cf. Bacon, 1857, vol. 

VI, pp. 108-9. De fato, Bacon elabora um plano em seis partes. A terceira parte da sua Grande Instauração objetiva a cons-
trução de uma história natural e experimental para a fundação da filosofia, cf. Gaukroger, 2001, p. 193. 
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Partindo assim da história natural, por meio da verdadeira e legítima indução, o homem – minister et 
interpres da Natureza – será de agora em diante capaz de conservar e transformar a natureza e, portanto, de criar novas naturezas. A história natural compreendida então como constituinte do método experimental proposto por Bacon não é uma simples coleta de informação, mas já é 

uma transformação das simples experiências em experimentos, guiando o olhar investigatório para a ob-
tenção de informações relevantes, aferindo a confiabilidade das fontes e organizando em distintos campos 
de investigação as informações obtidas, e sob uma ordenação que facilita o avanço da investigação, com a 
sugestão de regularidades, de mecanismos de verificação e operacionalização de seus efeitos. Com tal 
transformação, a fronteira que separa o experimento laboratorial da coleção de observações, que teria, por 
exemplo, a produção do vácuo pela bomba de ar de Hooke e Boyle e a relação dos acontecimentos nas vi-
agens de navegantes como antípodas, deixa de ser linear e passa a ser uma questão de grau de controle e de 
reprodutibilidade (Oliveira, 2002, p. 160). 

Como o próprio Bacon escreve no aforismo XLVIII do Livro I do Novum organum, a sua concepção de história natural compreende os experimentos das artes mecânicas e não somente a variedade das espécies naturais, em outras palavras, esta concepção de história é experimental na sua própria defini-ção, pois os “segredos da natureza melhor se revelam quando esta é submetida aos tormentos das artes que quando deixada no seu curso natural. Em vista disso, é de se esperar muito da filosofia natural quando a história natural – que é sua base e fundamento – estiver melhor construída”. É por isso que o pensador pode afirmar que a história natural deve fornecer luz à descoberta das causas (Bacon, 1857, vol. IV, pp. 22-33) e tal objetivo, segundo o autor, só pode ser atingido se dissecarmos, alterarmos, ator-mentarmos a natureza por meio de experimentos, pois assim os homens poderão se aproximar das causas escondidas ou ocultas por meio dos efeitos manifestos observados na natureza (Sargent, 1995, p. 51). Bacon ainda classifica a própria natureza em três estados (Bacon, 1857, vol. IV, p. 253): os processos naturais (ou gerações), os monstros ou maravilhas da natureza (ou preter-geração) e a natureza modifi-cada pelo domínio do homem (ou as artes). Portanto, a história natural é aquela que lida com as nature-zas das coisas, quer estas coisas estejam ‘livres’, como nas espécies naturais, ‘perturbada’ (disturbed) co-mo no caso dos monstros ou maravilhas, ou ‘confinada’, como nos experimentos. Notamos assim as três divisões da história natural baconiana. A primeira é a história das espécies: “como, por exemplo, [história] das plantas, animais, metais e fósseis”; esta Bacon considera simples curiosidades e assim tal história deve ser controlada. Com relação à segunda, a história das maravilhas, Bacon afirma que é vazia e baseada apenas em rumores, deve então ser purificada. A terceira é a história dos experimentos; esta tradicionalmente ficava fora do âmbito da história natural, era defeituosa, fragmentada e descuidada (Gaukroger, 2001, p. 196). Ora, vimos acima que objetivando minimizar tais dificuldades o filósofo propõe no âmbito metodológico, antes de mais nada, ‘uma boa maneira de indução’, que significa a natureza confinada, atormentada, modificada por meio de experimentos humanos controlados. Para Bacon, até sua época os homens não haviam buscado as coleções de fatos particulares em nú-mero, gênero ou em exatidão, capazes de informar de algum modo o intelecto. Assim, deixavam-se guiar pelas circunstâncias sem rumo certo. E aqui Bacon critica mesmo aqueles “que se dedicam aos experimentos com mais seriedade, tenacidade e esforço” (Bacon, 1857, vol. IV, p. 71), quando restrin-gem o seu trabalho a apenas um experimento particular. Bacon tem em vista aqui William Gilbert e os alquimistas que trabalham como formigas apenas coletando as informações sem as transformar em mel como fazem as abelhas (Bacon, 1857, vol. IV, p. 103). O que Bacon propõe é um método que consiga atingir os fenômenos da natureza que estão, assim, além das simples percepções, pois para ele a nature-za se manifesta melhor mediante as vexationes do que em seu curso ordinário. É por isso que o método 



 

 343 

experimental – se efetuado segundo regras – é fundamental2, pois por meio dele podemos alterar o curso comum da natureza e nos aproximar das causas dos fenômenos pelos seus efeitos. Percebemos, assim, que Bacon está preocupado com uma ciência que, antes de mais nada, vincule a parte teórica com a parte operacional e prática. Em outras palavras o bom método tem que ‘aplicar a razão à experiência’, ou seja, aplicar o pensamento lógico aos dados oferecidos pelo conhecimento sen-sível. E este método acima de tudo deve tornar possível: 1. organizar e controlar os dados recebidos da experiência sensível, graças a procedimentos adequados de observação e de experimentação; 2. organi-zar e controlar os resultados observacionais e experimentais para chegar a conhecimentos novos ou à formulação de novas hipóteses; 3. desenvolver procedimentos adequados para a aplicação prática dos resultados teóricos, pois para ele o ‘homem é ministro e intérprete da natureza’ e, se souber conhecê-la ou obedecê-la, poderá comandá-la. Por fim, lembremos que Lorde Verulâmio considerou perfeitamente possível os equívocos dos homens de ciência com relação aos dados da história natural, e assim enfati-zou a necessidade de compilar esses dados em tabelas precisas (tabelas de presença, de ausência e de graus). Além disso, propôs a classificação destes dados de acordo com instâncias prerrogativas para assim nos aproximarmos das formas subjacentes das naturezas simples: 
Em primeiro lugar, com efeito, deve-se preparar uma História natural e experimental que seja suficiente e 
correta, pois é o fundamento de tudo o mais. E não se deve inventar ou imaginar o que a natureza faz ou 
produz, mas descobri-lo. Mas na verdade, a história natural e experimental é tão vária e ampla que confun-
de e dispersa o intelecto, se não for estatuída e organizada segundo uma ordem adequada. Por isso devem 
ser preparadas as tábuas e coordenações de instâncias dispostas de tal modo que o intelecto com elas possa 
operar. (Bacon, 1857, vol. IV, p. 126 e seguintes) 

Estes fundamentos metodológicos e epistemológicos serão, sem dúvida, a base para a filosofia natu-ral da maioria dos pensadores seiscentistas ingleses: 
Sir Francis Bacon, Lorde Chanceler da Inglaterra sob o reinado de James I e escritor prolífico sobre temas 
que vão desde o direito, a amizade, a horticultura, mapeou entre 1605 e 1620 um programa de reforma de 
história natural e filosofia natural que reverberou em voz alta durante os séculos XVII e XVIII. Embora 
quase ninguém tenha adotado na sua totalidade o seu plano para uma “Grande Instauração”, ou novo iní-
cio na filosofia natural, quase todos – Descartes, Boyle, Leibniz, Hooke, Huygens, Newton – incorporaram 
fragmentos de sua visão em seu próprio trabalho. Sua influência na visão de método científico e organiza-
ção do século XVII foi grande. (Daston, 1998, p. 220)3 

Assim, inspirados no projeto baconiano, muitos dos pensadores posteriores irão atribuir à metodo-logia baconiana, em especial à sua concepção de história natural, um lugar chave. Consideremos então como esta noção de história natural inspirou alguns dos homens de ciência da Royal Society, especialmen-te a química de Robert Boyle (1627-1691) e a filosofia natural de Robert Hooke (1635-1703). Boyle deixa manifesta sua posição metodológica, de forte inspiração baconiana, nos Advertisements de seus Experimenta & observationes physicae (1691): 
Vós discernireis depressa que os capítulos seguintes não poderiam ter a pretensão de ser tratados comple-
tos [...]. E de fato não foram planejados senão para serem memórias sobre os vários assuntos particulares 
de que tratam, como podem servir à História Natural sólida que foi nobremente projetada e está sendo a-
inda prosseguida pela Royal Society. Portanto, desde então (pelo menos em nossa época), nenhum escritor 
que conheço tem tão cedo e tão bem insistido tanto na necessidade da História Natural, como promovido 
diversas partes dela por preceitos e espécimes, como o ilustre Lorde Verulâmio, que não hesitarei no modo 

                                                      
2 Bacon distingue duas classes de experimentos: os frutíferos e os lucíferos (Bacon, 1857, vol. IV, pp. 70-1) Os primeiros 

possuem fins práticos imediatos; já os segundos, “os experimentos da luz”, servem para o descobrimento das causas e dos 
axiomas. Os homens de ciência deveriam, segundo Bacon, priorizar os últimos. 

3 Por fim enfatizemos que Hume colocou-se, de certa maneira, como continuador do projeto baconiano, e que Kant, como 
sabemos, escolheu como epígrafe para sua importante Crítica da razão pura exatamente uma passagem do prefácio da Ins-
tauratio magna. 
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ou maneira de escrever estas minhas curtas coleções, usando freqüentemente alguma coisa de sua autori-
dade e exemplos [...] (Boyle, 1999, vol. 11, p. 373) 

Nosso cristão virtuoso, então, na esteira de Bacon, acredita que para interpretarmos corretamente o livro da natureza, inicialmente temos que coletar e registrar os fatos observados. No caso do químico inglês, estas compilações serviriam como a base mesma na qual as futuras teorias, ou melhor, as futuras hipóteses, especialmente àquelas que explicariam as qualidades dos corpos, seriam construídas: por exemplo, a história natural poderia fornecer dados para corroborar sua hipótese corpuscular da matéria. Aqui mais uma vez notamos como a história natural e a experimentação – além é claro do trabalho cooperativo – são ferramentas complementares e indispensáveis para o homem de ciência atingir o conhecimento e, portanto, o domínio sobre os fenômenos da natureza. Analisemos então brevemente duas obras de Boyle, que de maneira diferente, porém complementa-res, aderem inteiramente à proposta de Bacon. No Ensaio Introdutório de seus Certain physiological essays (1661/9), Boyle, digamos teoricamente, explicita seus preceitos metodológicos. Inicialmente, ele enfati-za para o leitor algo que poderia à primeira vista parecer estranho. Mesmo observações e experimentos que parecem óbvios ou demasiadamente simples devem ser exaustivamente repetidos, além disso, deve-se também repetir e reproduzir com cautela até mesmo experimentos que já foram mencionados por outras testemunhas. Sobre sua intenção última, afirma Boyle: “Devo vos informar que os [dados] parti-culares que foram inicialmente coletados tinham como objetivo ser uma continuação do Sylva sylvarum ou da História Natural do Senhor Bacon” (Boyle, 1999, vol. 2, p. 18). E ele justifica que, para atingir-mos os fenômenos da natureza, devemos, por um lado, construir uma história natural e somente a par-tir destas inúmeras observações poderemos então efetuar experimentos controlados, pois só assim a-tormentando a natureza seremos capazes de nos aproximar dela por meio dos seus efeitos. Esta posição metodológica é ‘posta em prática’ no núcleo de outra obra sua intitulada Some considera-
tions touching the usefulnesse of experimentall naturall philosophy, onde Boyle apresenta as razões da importância e utilidade da nova filosofia. Neste texto, ele escreve quase duas páginas sobre o antimônio, construin-do de fato uma história natural do antimônio no sentido baconiano. Inicialmente, ele apresenta a grande quantidade de tratados que foram escritos sobre esse “abstruso mineral”: Anatomia antimonii de Angelo Sala (1617), The triumphant chariot of antimony de Basil Valentine (ed. inglesa de 1660), Basilica antimonii de Hamerus Poppius (1618), Liber unus de secretis antimonii de Alexander von Suchten (1570), dentre dezenas de outros. Em seguida, apresenta os diferentes processos de preparação, purificação, uso medicinal, etc. Enfim, “a brevidade da vida torna impossível para um único homem conhecer completamente o anti-mônio, pois a cada dia uma nova descoberta é feita” (Boyle, 1999, vol. 3, p. 208). Ora, exatamente essa é a postura esperada de um filósofo experimental. Para um experimentador, um homem de laboratório que acredita numa ciência a posteriori, ou seja, cujo procedimento de descoberta remonta dos efeitos para as causas, a verdade nunca está completa e acabada; o auxílio e testemunho dos pares, da memória e, portanto, da história natural é essencial. Desta maneira, como para o autor do Químico céptico, conhecemos muito pouco a priori, ou seja, a par-tir das supostas causas formais ou das substâncias constitutivas das coisas, de modo que a observação minuciosa e a intervenção técnica e operatória nos processos naturais, portanto, a experimentação, são ferramentas indispensáveis para se construir uma ciência, ou melhor, uma história experimental da natureza: 

Primeiro, como já declarei em outro lugar, não era meu principal desígnio estabelecer teorias e princípios, 
mas projetar experimentos e enriquecer a história da natureza com observações feitas e apresentadas de 
maneira fidedigna, para que, por meio dessas contribuições e outras semelhantes feitas por outros, os ho-
mens possam com o tempo ser providos de um estoque suficiente de experimentos sobre os quais possam 
fundar hipóteses e teorias (Boyle, 1772, vol. I, p. 121; Boyle, 1999, vol. 3, p. 12). 
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Esta perspectiva é retomada na obra de Robert Hooke (1635-1703), amigo e colaborador de Boyle, membro importante da Royal Society4. Hooke, em suas Obras póstumas, deixou um manuscrito inacabado, provavelmente de 1667, intitulado A method for improving natural philosophy, no qual apóia manifestamente os preceitos metodológicos baconianos: 
Um método que faz uso [...] destes meios e auxílios da natureza humana para compilar uma história filosó-
fica, consistindo de uma descrição exata de todos os tipos de operações naturais e artificiais, ou método de 
fazer experimentos e observações para a prossecução e exame de qualquer questão filosófica [...]. Um mé-
todo para descrever, registrar e ampliar estes particulares assim coletados, como para se tornarem os mate-
riais mais adaptados para o aumento de axiomas e aperfeiçoar a filosofia natural (Hooke, 1969, p. 7). 

Na busca de uma formulação de um método adequado para o conhecimento da natureza, o autor da 
Micrographia (1665), semelhantemente a Bacon, afirma tanto a necessidade de se construir uma história da natureza como a necessidade de se fazer experimentos para nos aproximarmos do conhecimento da obra de Deus. Mais uma vez percebemos como a primeira etapa do método baconiano é constituinte da nova filosofia experimental. A importância da memória na obra de Hooke pode ser notada, por exem-plo, pelo seu grande interesse na publicação de atlas, em seus relatos de viagens, nas suas paixões por esquemas para caracterizar a ordem natural e seu cuidado com os diários. O Prof. Lotte Mulligan, espe-cialista na ciência inglesa seiscentista, destaca: “Penso que seu diário foi uma parte integrante da sua visão científica refletindo assim suas práticas epistemológicas e metodológicas que o guiaram como um estudioso da natureza” (Mulligan, 1996, p. 312). Neste sentido, tanto por sua forma, como pelo seu conteúdo, notamos que Hooke escolhia registrar um fato, acontecimento ou fenômeno que pudesse passar por um exame minucioso e pensava que tal registro poderia produzir, ao final, uma ‘história’ objetiva. Como herdeiro da tradição baconiana, e como muitos de seus contemporâneos, ele estava preocupado em construir e aplicar um método que pudesse registrar objetivamente os fenômenos da natureza: “Proponho algumas considerações com relação à maneira de se compilar uma história natural e artificial, e então alcançar e registrar seus particulares em tabelas filosóficas, e fazê-las mais úteis para o alcance dos axiomas e teorias”. E mais à frente, ainda no Prefácio do Micrographia or, some physiological 
descriptions of minute bodies made by magnifying glasses, ele acrescenta: “deve-se começar pelas mãos e olhos, e proceder 
por meio da memória e continuar pela razão”. Ora, como um conhecedor das obras de Bacon, ele identifica claramente que sua proposta metodológica vincula-se fortemente àquela enunciada no Novum organum. Depois da demolição dos ídolos, ou seja, da demolição das imagens que formam em nós opiniões cris-talizadas e preconceitos, que impedem assim o conhecimento da verdade, é que poderemos alcançar uma reforma do intelecto, do conhecimento e da sociedade. E Bacon é taxativo: só conseguiremos atingir tal objetivo se “aplicarmos a razão à experiência”, isto é, aplicarmos o pensamento lógico aos dados fornecidos pelo conhecimento sensível que, aliás, deve ser registrado e catalogado. Assim, aplicar à razão significa, como vimos, orientar a investigação, a observação e a classificação. Notamos acima pelo pre-fácio do Micrographia que todas estas etapas objetivam ordenar sistematicamente os fenômenos naturais e assim estão também na base da filosofia experimental de Hooke; em outras palavras, notamos a ne-cessidade de se registrar e colecionar dados para a construção de histórias naturais (Mullingan, 1992, pp. 47-61), pois só assim o homem de ciência poderá, pela experimentação ou pelo método a posteriori, a-proximar-se dos segredos da natureza. Nesta perspectiva, parece-nos que, tanto para Bacon quanto para Boyle e Hooke, para se estabelecer o retrato fiel da natureza, temos que nos aproximar dos sintomas, dos efeitos, da memória, da história natural. E, do ponto de vista epistemológico, esta perspectiva reflete uma concepção de verdade que poderia ser formulada como uma ‘certeza moral’, ao contrário do que seria uma ‘certeza dogmática’ (Zaterka, 2009, p. 173). A pergunta então que ainda, ou por fim, poderíamos formular é: por que a es-
                                                      
4 Como sabemos, Robert Hooke tornou-se assistente de laboratório de Boyle em 1658 e pouco tempo depois ambos construí-

ram a famosa bomba a vácuo, o primeiro de inúmeros experimentos em pneumática que desenvolveriam juntos. 
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colha deste método? Por que a escolha pela história natural como um procedimento privilegiado desta proposta filosófica? Talvez a resposta esteja nos fundamentos metafísico-teológicos dos empreendimentos de Bacon, Boyle e Hooke. Sabemos que na Inglaterra seiscentista, uma das principais, senão a principal, corrente de pensamento sobre a criação do mundo tinha suas origens na tradição medieval teológica voluntarista. A constituição de tal tradição, grosso modo, marcou o início de uma orientação teológico-filosófica acerca do problema da criação do mundo e do homem por Deus, que em parte deriva de uma rejeição nomi-nalista da pretensa realidade dos universais e recoloca a obra do Criador em termos tais que ela deve ser considerada mais uma decisão de Sua suprema Vontade do que um plano de Seu intelecto infinito. De fato, a contingência é o fio condutor desta concepção teológica: Deus quis criar o mundo assim, mas 
poderia (se quisesse) tê-lo criado de outra maneira. Isto significa que, se Deus é livre para construir as leis da natureza, cai por terra a noção de uma absoluta necessidade na ordem natural do mundo, e, portanto de um conhecimento a priori, uma vez que a causa de que dependem necessariamente todos os efeitos sendo uma vontade, ela é uma causa contingente. É preciso, portanto, se se quer obter conhecimento científico verdadeiro, fazer o caminho a posteriori, indo dos efeitos realmente existentes em direção à causa. E aqui o caminho experimental parece ser o mais natural a ser seguido. Como herdeiro da nova ciência experimental, homens de ciência como Bacon, Boyle e Hooke estão preocupados não com a causa da estrutura material ou da substância em geral, mas com os efeitos mani-festos das substâncias particulares examinadas nos laboratórios. A ciência que opera aqui é experimental e, portanto, a posteriori, ou seja, vai dos efeitos às causas realmente existentes. Neste sentido, a nova filosofia experimental inglesa está preocupada, antes de mais nada, com as propriedades dos corpos. Isto não significa que estes pensadores neguem a existência de essências reais nos objetos, mas estas não podem de modo algum ser conhecidas por nós. Em outras palavras, na esfera da teologia volunta-rista inglesa, encontramos uma epistemologia “empírica” e uma metafísica anti-essencialista. É por isso que o método experimental se baseia em regras e protocolos, e que o verdadeiro homem de ciência tem que intervir na natureza e ser seu ministro, isto é, acima de tudo, deve operar uma ciência voltada para o bem-estar da sociedade. De nossa perspectiva, para esta filosofia importa menos o conhecimento das essências, substâncias ou universais, e mais o desvendamento dos processos da natureza mesma por meio desta ciência operativa que pode trazer benefícios manifestos para a sociedade. Baseando-se assim num pressuposto teológico-metafísico voluntarista acerca da criação e que, por-tanto, opera com a contingência no âmbito da vontade de Deus e no curso ordinário da natureza, os pensadores ingleses seiscentistas utilizarão no âmbito epistemológico noções como provisório, hipóte-ses, probabilidades, experimentos e certeza moral5 e, assim, a história natural, no sentido baconiano descrito acima, torna-se parte constitutiva desta proposta metodológica. 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção baconiana de uma história experimental da natureza que seja o próprio fundamento da filosofia natural inspirou, sem dúvida, a metodologia de muitos pensadores seiscentistas ingleses, dentre eles Robert Boyle e Robert Hooke. O autor do Químico cético, por exemplo, enfatiza a utilização do mé-todo a posteriori, e assim apresenta a ciência como um processo não dogmático, isto é, para Boyle a ver-
                                                      
5 Concordamos inteiramente com a posição de G. H. Van Leeuwen: “Boyle não espera que as suas conclusões científicas dêem 

conta de tais causas reais das coisas e eventos como o movimento, forma e tamanho das partículas diminutas e insensíveis. 
Embora fosse um atomista assumido que falava da ‘hipótese corpuscular’ como a sua ‘hipótese favorita’, o seu atomismo é, 
somente isso, uma hipótese. Conseqüentemente, suas explicações em termos de átomos, embora baseadas em qualidades 
observáveis tais como calor, fluidez e peso, são ainda somente hipotéticas e, então, não dão conta absolutamente da estru-
tura real da natureza. As hipóteses desenvolvidas são somente moralmente certas – como convencer uma pessoa que aten-
tamente considera toda a evidência experimental disponível – e sujeitas a modificação quando uma nova evidência assim 
demanda. Mas, como fazem a natureza inteligível e permitem ao homem melhorar as suas condições de vida, elas são justi-
ficadas” (Van Leeuwen, 1970, pp. 105-6). 
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dade nunca está completa e acabada e, então, neste empreendimento filosófico, o testemunho dos pa-res, a memória e, portanto, a história natural torna-se um procedimento privilegiado. Já Robert Hooke acreditava no emprego de registros ordenados e freqüentes no estudo dos fenômenos da natureza, pois somente desta maneira o homem de ciência conseguiria se aproximar dos segredos ocultos desta. As-sim, como tais pensadores fornecem à história natural um lugar central, apontam no âmbito epistemo-lógico para uma noção de certeza que estaria vinculada mais ao registro moral do que ao dogmático e, do ponto de vista metafísico, para uma postura “anti-essencialista” frente aos fenômenos naturais. 
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