
A Classificação das Ciências 

 

As ciências, no decurso da história, não se tornaram "positivas" na mesma data, 

mas numa certa ordem de sucessão que corresponde à célebre classificação: 

matemáticas, astronomia, física, química, biologia, sociologia. 

Das matemáticas à sociologia a ordem é a do mais simples ao mais complexo, do mais 

abstracto ao mais concreto e de uma proximidade crescente em relação ao homem. 

Esta ordem corresponde à ordem histórica da aparição das ciências positivas. As 

matemáticas (que com os pitagóricos eram ainda, em parte, uma metafísica e uma 

mística do número), constituem-se, entretanto, desde a antiguidade, numa disciplina 

positiva (elas são, aliás, para Comte, antes um instrumento de todas as ciências do que 

uma ciência particular). A astronomia descobre bem cedo suas primeiras leis positivas, a 

física espera o século XVII para, com Galileu e Newton, tornar-se positiva. A 

oportunidade da química vem no século XVIII (Lavoisier). A biologia se torna uma 

disciplina positiva no século XIX. O próprio Comte acredita coroar o edifício científico 

criando a sociologia. 

As ciências mais complexas e mais concretas dependem das mais abstractas. De 

saída, os objectos das ciências dependem uns dos outros. Os seres vivos estão 

submetidos não só às leis particulares da vida, como também às leis mais gerais, físicas 

e químicas de todos os corpos (vivos ou inertes). Um ser vivo está submetido, como a 

matéria inerte, às leis da gravidade. Além disso, os métodos de uma ciência supõem que 

já sejam conhecidos os das ciências que a precederam na classificação. É preciso ser 

matemático para saber física. Um biólogo deve conhecer matemática, física e química. 

Entretanto, se as ciências mais complexas dependem das mais simples, não poderíamos 

deduzi-las de, nem reduzi-las a estas últimas. Os fenómenos psicoquímicos 

condicionam os fenómenos biológicos, mas a biologia não é uma química orgânica. 

Comte afirma energicamente que cada etapa da classificação introduz um campo novo, 

irredutível aos precedentes. Ele se opõe ao materialismo que é "a explicação do superior 

pelo inferior". 

Nota-se, enfim, que a psicologia não figura nesta classificação. Para Comte o objecto da 

psicologia pode ser repartido sem prejuízo entre a biologia e a sociologia. 
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