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A observação e a experiência nas obras de história
natural do século XVIII segundo Jean Senebier (1742-

1809)

Maria Elice Brzezinski Prestes

Resumo: O presente artigo faz uma análise da reflexão de Jean Senebier (1742-1809)
sobre o método de estudo dos seres vivos no século XVIII. O autor dedicou-se pela
primeira vez ao tema em ensaio que recebeu menção honrosa da Sociedade Real Ho-
landesa de Ciências, publicado em 1772. O ensaio foi ampliado e publicado três anos
mais tarde com o título L’art d’observer. Em 1802, nova edição ampliada foi publicada
como Essai sur l’art d’observer et de faires des expériences. A análise comparativa dessas
edições foi centrada em dois aspectos: a distinção que o autor estabelece entre obser-
vação e experiência e uma classificação de cinco diferentes tendências metodológicas
entre observadores e experimentadores da época. A obra e o contexto de seu apare-
cimento indicam claramente o interesse de estudiosos do século XVIII em refletir e
teorizar sobre o modo pelo qual realizam suas investigações sobre os seres vivos.
Palavras chave: Senebier, Jean; história do método experimental; arte de observar

Observation and experience in works of natural history of the 18th century

according to Jean Senebier (1742-1809)

Abstract: This paper analyzes the thought of Senebier Jean (1742-1809) on the
method of study of living beings in the Eighteenth Century. The author first devoted
one essay to the subject that received honors from Royal Holland Society of Sciences and
was published in 1772. The text was expanded and published three years later under
the title L’art d’observer. In 1802, new enlarged edition was published as Essai sur l’art et
d’observer of faires des expériences. The comparative analysis of these editions was focused
on two aspects: the distinction established by the author between observation and
experience and a rating of five different methodological tendencies amongst obser-
vers and experimenters of the time. The work and the context of its appearance cle-
arly indicate the interest of scholars from the Eighteenth Century on theorizing about
the way they conduct their investigations on living beings.
Keywords: Senebier, Jean; history of experimental method; art of observation
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início da década de 1750, o naturalista Charles Bonnet 
(1720-1793), de Genebra, apontava para a necessidade de uma 
discussão sobre “como a arte de observar pode contribuir à perfeição 
do espírito” (Marx, 1974, p. 203). Ao filiar-se à Sociedade Real 
Holandesa de Ciências, em Haarlem, em 11 de maio de 1765, Bonnet 
propôs esse tema para os concursos anuais que a Sociedade realizava 
desde um ano após sua fundação, em 1752. A sugestão foi acolhida 
e, em 1768, o concurso foi dirigido para um ensaio que respondesse a 
questão: “O que é necessário na arte de observar e em que ela 
contribui à perfeição do entendimento?” (Duchesneau, 1982, p. 404). 
Uma menção honrosa foi atribuída ao ensaio apresentado por Jean 

Senebier (1742-1809)1. Como prêmio, o ensaio foi publicado pela 
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1 O primeiro lugar foi obtido por Benjamin Samuel Georges Carrard, cujo Essai 
sur cette question: Qu’est ce qui est requis dans l’art d’observer, & jusques-ou 

cet art contribue-t-il à perfectionner l’entendement? foi publicado em edição 
bilíngüe (holandês e francês) em 1771, seguindo-se reedição, em francês, em 
1777 (edição eletrônica disponível na biblioteca eletrônica Gallica da 
Bibliothéque Nationale de France, http://gallica.bnf.fr). 
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revista da sociedade, em 17722. Escrito enquanto era pastor em 
Chancy, uma localidade nas cercanias de Genebra, esse ensaio é 
considerado a primeira incursão científica de Senebier3. Alguns anos 
depois, Senebier lançou uma versão ampliada do ensaio no formato 
de um livro intitulado L’art d’observer (A arte de observar), 
publicado em 1775. Demonstrando a permanência do tema e a 
necessidade do acerto de contas com questões ainda não totalmente 
esclarecidas, Senebier publicou, depois de longo período de 
maturação, em 1802, uma edição ainda mais ampliada, cujas 
modificações examinaremos a seguir. O próprio título foi alterado 
para o que o autor considerou ser mais modesto, por introduzir o 
termo “ensaio”: Essai sur l’art d’observer et de faires des 

expériences (Ensaio sobre a arte de observar e fazer experiências).  
Estudar as diferenças que constam nessas versões para um mesmo 

acorde de notas é acompanhar, de um ponto de vista privilegiado, a 
maturação de um conjunto de temas centrais para se pensar a 
conceituação do método de estudo dos naturalistas do século XVIII. 

2 O PESQUISADOR SENEBIER 

À época da premiação, Senebier iniciava a carreira de estudioso 
da natureza. Passou a ter contato com naturalistas de Genebra, como 
Abraham Trembley (1710-1784) e o próprio Charles Bonnet (Pilet, 
1962, p. 305; Huta, 1994a, p. 211). Também nesse momento 
começou a realizar seus próprios estudos em história natural. Ao 
longo de sua vida, publicou memórias e livros sobre temas diversos, 
com preponderância em Fisiologia vegetal4.  

                                                 
2 Publicado em edição bilíngüe, holandês e francês, como: "Réponse à la question: 
Qu’est-ce qui est requis dans l’art d’observer? Et jusques où cet Art contribue-t-
il à perfectionner l’entendement" Verhaudelingen uitgegeeven door de 

Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem 13, Stuk 2 (1772): 
2-170. 

3 O próprio Senebier afirma ter escrito o ensaio no ano de 1769 (Senebier, 1802, 
tome I, 1e Partie, p. 10-11). Antes dele, havia produzido manuscritos teológicos 
como a Dissertatio de polygamiâ para ordenar-se Pastor da Igreja de Genebra, 
em 1765. Na mesma época, produziu um texto literário, Contes moraux, 
publicado em 1770 (Pilet, 1962, pp. 304-5). 

4 Além de ter publicado estudos sobre meteorologia, vulcões e higrômetros, entre 
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Senebier procurava conhecer o fenômeno natural em termos 
causais: “em todos os casos, é preciso descobrir a causa dos efeitos” 
(Senebier, 1802, tome I, 1e Partie, p. 5). Buscava explicações 
“químicas” e “mecânicas”, considerando a química um instrumento 
valioso para a pesquisa do funcionamento dos seres vivos. Em seus 
numerosos experimentos para estudar as trocas gasosas entre as 
plantas e a atmosfera, partiu de noções da época, como a do flogisto, 
e incorporou, mais tarde, a linguagem da nova química de Lavoisier 
(Legée, 1991, p. 310; Kim, 1995, p. 49)5. 
A par desses estudos, Senebier passou a contar com o acesso a 

grande volume de obras de história natural quando assumiu o posto 
de bibliotecário da Biblioteca da República de Genebra, em 17736. 
Essas leituras lhe forneceram um leque amplo das observações e 
experiências que ilustravam o modo pelo qual trabalhavam os 
naturalistas contemporâneos. O italiano Lazzaro Spallanzani (1729-
1799) foi um dos autores mais destacados por Senebier como modelo 
                                                                                                                 
suas obras destacam-se Physiologie végétale, contenant une description des 
organes des plantes, & une exposition des phénomènes produits par leur 

organization (5 vols., Genève: J. J. Paschoud, 1800); Mémoires physico-

chimiques, sur l’influence de la lumière solaire pour modifier les êtres dês trois 

règnes de la nature, & sur-tout ceux du règne vegetal (3 vols., Genève: 
Barthelemi Chirol, 1782). Senebier também escreveu um Essai de téléologie 
que permaneceu inédito (Huta, 1994b). 

5 “Mémoires sur le phlogistique, considere comme la cause du développement de l 
avie et de la destruction de tous les êtres dans les trois régnes”. Observations sur 
la physique, 8 (1776): 25-37; Ibid. 9 (1777): 97-104 & 366-76; Ibid. 11 (1778): 
326-38. Senebier passou a adotar a linguagem da nova química ao escrever o 
terceiro volume de experimentos em fisiologia vegetal, Expériences sur l’action 
de la lumière solaire dans la végétation (Genève: Barde, Manget & Companie, 
1788) e em verbetes relativos à Fisiologia vegetal no tomo 1, intitulado 
“Florestas e Bosques”, da Encyclopédie méthodique de Panckhoucke, de 1791. 
Os verbetes mais importantes escritos por Senebier são: ar, folha, luz, nutrição, 
fisiologia, orvalho (Legée, 1991, p. 316). 

6 A biblioteca foi criada junto com o Colégio Calvino, em 1559, e dispunha, à 
época de Senebier, de cerca de 30 mil volumes (Kim, 1995, p. 35). Em função 
desse cargo, Senebier publicou Catalogue raisonné des manuscrits conserves 
dans la Bibliothèque de la Ville & Republique de Genève (Genève, Barthelemy 
Chirol, 1779) e Histoire littéraire de Genèves (3 vols., Genève, Barde, Manget 
& Companie, 1786). 
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a ser seguido na arte de observar. Seu entusiasmo com os estudos de 
Spallanzani levou-o a traduzir ao francês algumas de suas obras – 
sobre digestão, geração e respiração – o que deu ensejo à intensa 
relação epistolar entre ambos, mantida por 23 anos (Prestes, 2004). 
Acrescentando notas e apresentações em parte dessas traduções, 
Senebier aproveitou para expandir sua reflexão sobre o modo através 
do qual os seres vivos eram investigados naquele século7. 
Assim, em meio a suas pesquisas sobre a fisiologia de plantas e 

outros temas, a suas traduções de Spallanzani, a suas atividades junto 
à biblioteca, Senebier manteve, ao longo de praticamente toda a sua 
carreira, o interesse na reflexão sobre o método empregado pelos 
naturalistas. Perseguiu o objetivo de revisar e expandir o ensaio 
premiado, debatendo a estruturação de dois conceitos, a observação e 
a experiência. Como resultado, publicou, em formato de livro, as 
duas novas edições do trabalho inicial, de que nos ocuparemos agora. 

3 DUAS EDIÇÕES PARA A ARTE DE OBSERVAR 

O ensaio inicial, curto e conciso, era pouco mais que uma lista de 
idéias. Seis anos depois de ter sido escrito, o estudo de Senebier 
aparece publicado em um livro agora intitulado L’art d’observer, em 
1775. Este livro, avolumado para cerca de 300 páginas, foi 
enriquecido por maior desenvolvimento dos argumentos e, 
principalmente, maior número de exemplos de observações e 
experiências retiradas das obras dos observadores “mais célebres” do 

                                                 
7 Senebier redigiu três longos ensaios acrescentados às traduções de Spallanzani. 
Esses textos contêm discussão metodológica sobre os procedimentos de 
observação e experiência de Spallanzani e comparações com resultados e 
procedimentos encontrados em outros autores do período. São eles: SENEBIER, 
Jean. Considérations sur la méthode suivie par Monsieur l’Abbé Spallanzani 
dans ses expériences sur la digestion. In: SPALLANZANI, Lazzaro. 
Expériences sur la digestions de l’homme et de différentes espèces d’animaux. 
Genève: Barthelemi Chirol, 1783. P. I-LXXI. SENEBIER, Jean. Une ébauche 
de l’histoire des etres organisés avant leur fécondation. In: SPALLANZANI, 
Lazzaro. Expériences pour servir à l’histoire de la génération des animaux et 
des plantes. Genéve: Chez Barthelemi Chirol, 1785. P. i-xcvi. SENEBIER, Jean. 
Introduction. In: SPALLANZANI, Lazzaro. Opuscules de physique animale et 
végétale. Pavia/Paris : Pierre J. Duplains, 1787. T. II, p. 313-350. 
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período. 
A principal diferença, portanto, entre o ensaio e esta primeira 

publicação em livro é a de que, embora seja mantido o foco no modo 
como eram obtidos os conhecimentos sobre os seres vivos naquele 
século, aparece, e quase na mesma medida, como que um 
compromisso de compilar esses mesmos conhecimentos. O próprio 
Senebier ressalta esse empenho, em passagens do texto como a que 
se segue: 

É preciso comparar aqui o estado das ciências antigas com o das 
modernas, reunir todas as descobertas, seguir os trabalhos dos 
astrônomos, dos geógrafos, dos anatomistas, dos médicos, dos 
mineralogistas; penetrar nos gabinetes de física experimental, de 
história natural, nos jardins de botânica e nos laboratórios dos 
artistas. É preciso contar os fatos encontrados ou explicados, as 
verdades novas que encontramos na natureza, os erros que 
dissipamos, os preconceitos que vencemos. [...] Os progressos 
rápidos das ciências nestes dois últimos séculos são os frutos da 
observação. (Senebier, 1802, tome I, 1e Partie, p. 18) 

Senebier ainda não se sentiu satisfeito com a publicação de 1775. 
Em carta a Spallanzani no ano seguinte, anunciando a remessa que 
lhe fará do livro, insinua a falta de vivência própria em pesquisa: 

Seria mais vantajoso, talvez, para mim, não enviar a minha obra, até 
que eu tivesse escrito perfeitamente sobre a arte de observar, e eu 
estou infinitamente longe da perfeição [...] Eu faço o sacrifício de 
meu amor próprio; o Sr. verá, tão logo leia meu [livro sobre a] arte 
de observar, que eu mal conheço os elementos e que eu talvez me 
assemelhe a um cego que quer falar de cores. (Carta de Senebier a 
Spallanzani, de 04 de dezembro de 1775, in Spallanzani, 1987, p. 28) 

Ainda que Senebier esteja insatisfeito, Spallanzani elogia 
exatamente essa “imensa erudição e estudo consumado de numerosos 
autores” (carta Spallanzani a Senebier, de 12 de maio de 1777, in 
Spallanzani, 1987, p. 53)8. 

                                                 
8 Spallanzani retoma a sugestão oito anos depois, como nesta carta de 3 de abril de 
1795: “As luminosas e surpreendentes descobertas feitas nestes últimos tempos 
na Física, na História natural e na Química demandam um considerável 
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De qualquer forma, esse mesmo aspecto de compilação das 
descobertas daquele século é ainda mais forte na segunda edição em 
formato de livro, de 1802, o Essai sur l’art d’observer et de faires 
des expériences (a partir de agora nomeado apenas Essai). De fato, a 
grande diferença nesta edição reside, novamente, na extensão, e 
decorre do aumento da erudição de Senebier, acumulada ao longo 
dos 27 anos que separam as duas edições9. Ele pretendeu que fosse 
um tratado o mais completo possível. Ampliou-o para três tomos e 
cerca de mil páginas e assim justifica seu intento: 

As obras de história natural impressas desde 1775, as observações 
numerosas de bons observadores que foram publicadas, os 
progressos consideráveis das ciências e das artes, sobretudo aqueles 
da química e da física oferecem uma colheita abundante de idéias e 
de fatos que seria impossível deixar no esquecimento. (Senebier, 
1802, tome I, 1e Partie, p. 11) 

Indicaremos, mais adiante, os temas dessas inserções. 
Discutiremos então, também, a motivação que, acreditamos, levou 
Senebier a ocupar-se dessa reunião dos conhecimentos novos, indo 
além do propósito inicial de descobrir e expor “as regras e fórmulas” 
da arte de observar.  
Além do acréscimo do ainda maior número de exemplos, o Essai 

difere do L’art d’observer por algumas exclusões significativas. 
Vamos apresentá-las como decorrentes, em certa medida, de uma 
mudança na ambição do autor em relação à obra.  
No L’art d’observer, Senebier pretendia, conforme explicitava na 

introdução, formular a arte da observação de modo que pudesse ser 
universalmente aplicada, promovendo, em suas palavras, uma 
"revolução da mente humana"10. A arte de observar foi apresentada 

                                                                                                                 
acréscimo em seu livro sobre a Arte de observar” (Spallanzani, 1987, p. 357). 
Em carta de 29 de maio de 1795, insiste para que Senebier dê “maior volume 
com o acréscimo das novas descobertas” (Spallanzani, 1987, p. 341). 

9 Grmek chega a definir o livro como “uma história muito vívida das descobertas 
científicas do século XVIII, recontada de maneira original” (Grmek, 1982, p. 
338). 

10 Neste aspecto Senebier confirma a inspiração que declara ter encontrado em 
Bonnet para escrever seu ensaio. No prefácio do primeiro volume de Essai 
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por Senebier como o instrumento do naturalista, do literato, do 
artista, do negociante e das pessoas comuns, pois “todos os 
momentos da vida impõem aos homens a obrigação de vigiar a si 
mesmos” (Senebier, 1802, tome I, 1e Partie, p. 3). 
No Essai esse objetivo aparece mais circunscrito. Senebier almeja 

ao livro um caráter pedagógico, o de ensinar a boa arte de observar, 
mas, desta vez, apenas ou mais especificamente aos estudiosos da 
natureza. Além de o próprio autor alegar propósitos mais modestos, 
consideramos que os capítulos excluídos da edição de 1802 
fortalecem essa interpretação. Nove capítulos, tratando da arte de 
observar em outras áreas, foram removidos. As discussões em 
metafísica, cosmologia, teologia natural, teologia revelada, moral e 
“crítica” (ou seja, literatura) deram lugar às novas descobertas do 
século, especialmente em química e agricultura. Restou apenas 
alguma discussão sobre as artes em geral, cujo foco incide sobre as 
artes mecânicas. 
Além dos acréscimos e exclusões mencionadas, resta apontar as 

permanências entre as duas edições11. Estas permanências é que nos 
levam a tomar as duas publicações em livro como edições alteradas, 
mas de uma mesma obra. As regras e noções gerais sobre a arte de 
observar permanecem, em geral, as mesmas. Além disso, a própria 
estrutura da obra permanece essencialmente a mesma. Nas duas 
edições, a obra apresenta a mesma divisão em cinco partes. Elas se 
distribuem conforme os três papéis que Senebier considera serem 
vividos pelo observador, em momentos sucessivos da investigação: 
“antes da observação, enquanto observa e depois que observa” 
(Senebier, 1802, tome I, 1e Partie, p. 22). 
A primeira parte do texto descreve o que Senebier indica 

                                                                                                                 
analytique sur les facultes de l’âme, Bonnet escreve: “O espírito de observação 
não se restringe a um só gênero. Ele é o espírito Universal das Ciências e das 
Artes” (Bonnet, 1760, apud Ratcliff, 1994, p. 52). 

11 A comparação poderia seguir adiante, tratando das diversas repetições dos 
assuntos ao longo da obra, das retomadas de uma mesma discussão em 
momentos distintos do texto, das inconsistências. Esses aspectos testemunham 
certa imperfeição do plano geral da obra que já foi indicada na historiografia 
(ver, por exemplo, Huta, 1997, p. 191). 



 198 

pertencer a uma etapa anterior à observação. Trata aí do que 
denomina “qualidades” do observador e que se referem aos 
conhecimentos requisitados para o desenvolvimento das habilidades 
requeridas à observação. Na primeira edição, só há as matemáticas; 
na segunda, são incluídas como úteis ao observador a física geral 
(física propriamente dita) e particular (relativa aos assuntos da atual 
química), as artes e a metafísica. A segunda edição introduz um 
capítulo extra sobre as ditas qualidades do observador (paciência, 
atenção, dedicação e constância no observar), todas elas mencionadas 
na edição anterior, mas em passagens espalhadas pelo texto12. Nas 
duas edições trata similarmente do emprego de instrumentos 
utilizados na observação (termômetros etc.) e do comportamento do 
sábio em relação a manter a sua capacidade de duvidar ou, como re-
nomeia em 1802, o seu ceticismo. Também aborda em ambas as 
edições o problema da escolha do objeto de investigação. 
A parte dois é voltada às regras que devem ser seguidas durante a 

observação13. Nesta sessão, Senebier destaca o papel da repetição das 
observações e experiências sob as mesmas condições, bem como o 
modo como devem sofrer variações ao longo de uma série, temas de 
que já tratamos em outra oportunidade (Prestes, 2003). 
As partes três, quatro e cinco são dedicadas ao que Senebier 

considera etapas posteriores à observação. Na parte três, trata do 
relato, ou, segundo seus termos, do “desenho do quadro da natureza”. 
Expõe sobre o modo como o naturalista deve publicar as 
observações, como deve descrever, definir e classificar as 
descobertas da história natural. Na edição de 1802, não por acaso, e 

                                                 
12 Como em outros casos, ao redigir um capítulo novo para concentrar o tratamento 
de um assunto, Senebier não eliminou as passagens anteriores, espalhadas ao 
longo do texto. Em decorrência disso, as retomadas do mesmo tema, as 
repetições que viciavam o plano do livro em 1775, agravaram-se na edição de 
1802. 

13 Os 16 capítulos da edição de 1775 permanecem na edição de 1802 com ligeiras 
alterações nos títulos apenas. A ordem entre eles também é mantida, à exceção 
de dois capítulos que são deslocados. São acrescentados seis novos pequenos 
capítulos voltados para: os caracteres distintivos da observação, as disputas e 
exame de opiniões distintas, os erros cometidos e os fatos inexplicáveis pela 
observação. 
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como um indicativo a mais do perfil de compilação que sua própria 
obra assume, acrescenta um pequeno capítulo dedicado às 
compilações de história natural14.  
A parte quatro do livro, é dedicada ao momento em que o 

naturalista deve realizar a interpretação da natureza, como deve 
explicar os fenômenos, como deve seguir regras (seguindo modelo 
newtoniano) para essas explicações, como deve fazer o uso da 
indução, da analogia, de leis gerais, de hipóteses e do método 
analítico. Na edição de 1802, Senebier introduz pequenos capítulos 
voltados à discussão sobre as conjecturas, sobre o método sintético, 
sobre os sistemas (isto é, teorias) e sobre as opiniões incertas15. 
A parte cinco é a que mais sofreu modificações na edição de 1802. 

Já mencionamos que daqui Senebier excluiu capítulos que não 
tratavam de exemplos das ciências naturais. Em seu lugar, introduziu 
as novas descobertas e retomou as reflexões gerais sobre as regras da 
arte de observar, voltando-as, agora, para o caso específico da 
experiência. Este último foco indica a importância crescente do tema 
da experiência para o autor. Contudo, também já mencionamos, o 
que se nota é que não são introduzidas regras novas. Embora procure 
salientar a distinção entre observação e experiência, são os mesmos 
aspectos já isolados na observação que agora são exemplificados na 
experiência. 
A retomada da discussão metodológica orbita em torno da questão 

da repetição. A repetição tomada com o objetivo de obter maior grau 
de certeza ou de evitar erros não era um tema novo entre os autores 
do período (Kim, 1995, p. 79). Está presente mesmo entre os que 
                                                 

14 Como exemplos, Senebier menciona as obras de Aristóteles, Plínio, Aldrovandi, 
Bomare e o Spetacle de la nature. Fornece os critérios que se deve atender numa 
compilação, pois, segundo alerta, os compiladores podem não ter estudado bem 
os assuntos de que tratam, podem adotar tudo o que encontram, sem 
discernimento, podem não comparar os retratos que compilam com a própria 
natureza, podem não corrigir as falhas de plano ou organização, podem crer-se 
livres de responsabilidade se indicam suas fontes, podem propagar o erro e 
torna-lo ainda mais perigoso porque recoberto de autoridade (Senebier, 1802, 
tome II, II1e Partie, p. 64). 

15 São acrescentados quatro capítulos aos 13 originais; entre os capítulos originais, 
há apenas uma inversão de dois deles que são mudados de lugar. 
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estudam os animais ou plantas, como Georges-Louis Leclerc de 
Buffon (1707-1788) ou o médico Albrecht von Haller (1708-1777). 
Em Spallanzani, a repetição ainda é tomada como o meio pelo qual 
se pode decidir entre pontos de vista controversos. Um aspecto 
realçado nesta obra de Senebier, é o de que a repetição também é 
uma forma de encontrar fenômenos novos, não conhecidos antes. 
Além disso, a repetição também assume caráter de recurso didático, 
pois, Senebier acredita, o meio de o iniciante aprender as regras da 
observação e da experiência é o da repetição dos procedimentos 
adotados pelos observadores mais célebres. 
Ao longo do livro, Senebier também procurou estabelecer as 

etapas sucessivas da investigação. Em resumo, os três momentos 
metodológicos propostos pelo autor podem ser apresentados 
contendo os seguintes aspectos: 
1. Preparação do observador, articulada a partir da noção de 

erudição e da repetição das observações feitas por outros 
naturalistas. Planejamento do dispositivo experimental. 

2. Realização da observação e da experiência. Repetição da 
observação e experiência sob as mesmas condições. Repetição 
com variação de condições. Minimização de perturbações 
exteriores, item que envolve a atenção prestada às condições 
naturais do objeto sob investigação, seja na natureza, seja sob 
manipulação, no “laboratório”. 

3. Apresentação dos resultados obtidos. Discussão e interpretação 
dos resultados. Eliminação de hipóteses alternativas. Elaboração 
de leis e teorias. 

4 OBSERVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

Como vimos, na edição ampliada de 1802, Senebier caminha um 
pouco além na trilha que busca as conexões entre o campo da 
observação e o campo do experimento. Refletindo uma herança 
baconiana, Senebier distingue o “filósofo observador” do “filósofo 
que faz experiências”: 

O segundo não espera as respostas da natureza; ele as solicita por sua 
importunação e violência; ele imagina as questões para as quais 
procura a solução; ele inventa os meios de obtê-la; ele se aproveita, 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 1, p. 191-214, 2006. 201 

por assim dizer, da conversação com a natureza. (Senebier, 1802, 
tome III, 5e Partie, p. 3) 

É assunto da experiência tudo o que é obtido por meio de 
preparações artificiais ou por violência impingida aos seres. Um 
anatomista que usa o escalpelo, ou usa fluidos coloridos em plantas e 
animais, para ver melhor as partes do corpo, segundo Senebier, está 
observando. Ainda que afirme que a observação não possa ser 
separada da experiência, ressalta que o experimento começa quando 
novos efeitos são produzidos pela introdução de combinações 
desconhecidas da natureza. E talvez por querer apenas focar sobre 
esse aspecto de intervenção ativa do experimentador sobre o curso 
normal da natureza, Senebier se serve de exemplos singelos como o 
que se lê a seguir: 

Quando se trata de aprofundar sobre os órgãos dos animais, apenas a 
visão do animal e de suas partes não indica o seu papel e a maneira 
como o executam; é preciso tirá-lo de seu estado natural para 
descobrir como esse papel opera. Spallanzani revira o ouriço do mar 
para descobrir se ele retorna à posição normal por meio de seus 
espinhos ou de seus tentáculos, e ele viu que os espinhos não tinham 
outra função que a de se afastarem para deixar mais fácil aos 
tentáculos se moverem. (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 3) 

Na mesma linha, e associado a considerações sobre a aplicação de 
saberes úteis, vemos este outro exemplo, agora retirado da obra de 
outro autor citado recorrentemente nas duas edições do livro, o 
francês René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1767).  

Quando Reaumur descobriu, pela experiência, que o frio retardava o 
desenvolvimento das crisálidas, por retardar a evaporação de seus 
humores, ele pensou que poderia conservar os ovos frescos, 
envernizando-os, e essa experiência justificou a solidez de sua 
suposição. (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 5) 

A noção de intervenção na natureza aparece mais claramente 
ainda, argumenta Senebier, nos procedimentos químicos. Os 
químicos são os que mais combinam corpos que não têm relações 
naturais entre si, “distorcendo” a natureza. No entanto, alerta 
Senebier, o “químico raciocinará mal sobre a constituição das 
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montanhas em seu laboratório, se ele limitar-se a essas análises” 
(Senebier, 1802, Tome III, 5e Partie, p. 5). Ele deve, em sua opinião, 
associá-las às observações das rochas na própria natureza. Aqui está 
presente a discussão sobre a artificialidade produzida no laboratório, 
que reaparece em diversos exemplos de estudo de animais. Também 
está em pauta a atenção que o observador deve ter em comparar os 
efeitos alterados com os que ocorrem quando a natureza é deixada a 
operar por si mesma. 
Como já mencionamos, Senebier considera a história natural 

como o estudo das causas e das relações entre os fenômenos. Ou 
seja, ainda que evolua em seu pensamento para elaborar mais 
detalhadamente a distinção entre a observação e a experiência, é 
preciso ressaltar que para ele não há separação rígida ou exclusão 
mútua entre história natural observacional e fisiologia experimental. 
Para conhecer a causa dos fenômenos, o observador precisa fazer 
experimentos. Mas, alerta: “todos os experimentos são subordinados 
à observação, sem a qual eles seriam mal feitos ou se tornariam 
inúteis” (Senebier, 1802, Tome III, 5e Partie, p. 2). 
A continuidade entre observação e experiência, contudo, ocorre 

em paralelo com uma valorização, mais explícita em 1802, da 
segunda sobre a primeira. Ao inventariar os observadores da 
Antiguidade, Senebier toma como “praticamente os únicos 
botânicos” desse período, Teofrasto e Dioscórides (Senebier, 1802, 
tome III, 5e Partie, p. 139). Mas considera superior a obra de 
Teofrasto, por acrescentar “traços fisiológicos que mostram que a 
natureza era o livro que ele lia e que ele soube, algumas vezes, 
entender” (idem). Em contraste, Dioscórides é interpretado como 
“mais um dispensário do que uma obra de botânica” (idem). 
Temos então a expressão plena deste Essai. O seu autor o 

pretende como um guia pedagógico das regras a serem seguidas pelo 
naturalista na observação e experiência. Segundo nos parece, a 
discussão do método na edição de 1802 se equivale, em extensão e 
relevância, à enumeração dos conhecimentos. Da busca da 
determinação das regras do entendimento em 1775, no L’art 
d’observer, Senebier passou à composição de um tratado completo e 
especialmente voltado aos naturalistas.  
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É hora de retomarmos a razão que, a nosso ver, explica a mudança 
do projeto inicial. Já vimos que Senebier considera que o melhor 
meio de aprender as regras do método é o de seguir os passos dos 
observadores, repetindo suas observações e experiências. Ora, essa 
repetição não poderia ser ela mesma aleatória. Ela deveria ser 
orientada pelo trabalho dos “bons” observadores. Aqueles aos quais 
Senebier credita terem desenvolvido o modelo que, ele próprio, não 
fez mais que descrever. Daí, acreditamos, eleva-se em Senebier o 
compromisso pedagógico de indicar os exemplos a serem seguidos, 
e, por conseguinte, também a serem evitados. Com os casos de que 
se serviu para ilustrar suas idéias, acreditamos também, podemos 
alinhavar o caráter duplo que vimos atribuindo à obra, qual seja, de 
normatização metodológica e reunião de conhecimentos novos. 

5 OS OBSERVADORES E EXPERIMENTADORES 

Vimos que Senebier pretendia que seu livro fornecesse as regras 
que deviam ser seguidas para a observação e experiência. Entre elas, 
está a de repetir o que foi feito por naturalistas já notórios. Assim, ao 
longo de toda a obra, é constante a preocupação de Senebier em 
apresentar um mapa dos autores que devem ser visitados por quem 
está iniciando uma carreira de naturalista.  

Encontramos a arte de observar praticada de uma maneira distinta 
nas obras dos grandes observadores; seus exemplos podem servir, de 
uma só vez, de preceito e de modelo. (Senebier, 1802, Tome I, 1e 
Partie, p. 8) 

Embora mencione com freqüência exemplos de estudos físicos e 
químicos, que têm em Newton e Lavoisier os modelos, cita Franklin, 
Beccari, Priestley entre outros. Mas é significativamente maior o 
número de menções aos estudiosos de animais e plantas. Sobrepõe-se 
a isso que os nomes citados mais amiúde são de pessoas ligadas a um 
círculo de relações formado em torno de Charles Bonnet, como 
Abraham Trembley, Desaussure (Horace-Bénédict de Saussure, 
1740-1799), Spallanzani, Haller, François Huber (1750-1831), além 
de outros por eles citados, como é o caso dos franceses Réaumur, 
Pieter Lyonnet (1707-1789) e Duhamel (Henri-Louis Duhamel Du 
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Monceau, 1700-1782). Também aparecem nomes da segunda metade 
do século XVII, dos quais traça a herança da arte de observar, como 
Jan Swammerdam (1637-1680) e Marcello Malpighi (1628-1694). 
Além disso, a sua seleção reflete também a escolha de autores que 
tratam de temas de História Natural, Fisiologia de plantas, Química e 
Agricultura e que são, não por acaso, os mesmos de suas próprias 
pesquisas. 
Na edição de 1802, Senebier introduziu um capítulo 

especialmente voltado para indicar “aos jovens os modelos que eles 
devem seguir” (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 136) ao 
iniciarem a carreira de naturalistas. Embora afirme não pretender 
oferecer uma lista exaustiva dos autores que já são célebres em sua 
época, Senebier vai pouco além dos que já vinha citando ao longo 
dos tomos iniciais. 
Há nesse capítulo, contudo, duas novidades. Uma delas é uma 

digressão histórica. A outra é uma proposta de classificação de cinco 
diferentes tipos de observadores da natureza. 
Vejamos a primeira. Muito brevemente, Senebier ocupa-se em 

indicar os observadores da natureza entre os antigos, que considera 
terem sido “muito raros [...]; eles pouco estudaram os fenômenos em 
seus detalhes; preferiram a pesquisa de o que lhes parecia o mais útil 
na ciência e abandonaram o resto” (Senebier, 1802, tome III, 5e 
Partie, p. 137). Quando se dedicaram ao estudo da natureza, segundo 
pensa Senebier, ocuparam-se em geral com os objetos próximos e 
úteis. 

O homem doente lhes forneceu médicos; a necessidade de procurar 
remédios aos males que observavam gerou botânicos; a necessidade 
de fixar a cronologia lhes rendeu astrônomos; os cultivos que 
interessam tanto à prosperidade dos estados lhes deram agricultores 
esclarecidos; as belas-artes de que faziam objeto de seus prazeres os 
fez estudarem os espetáculos da natureza [...] e souberam apreendê-la 
e a colocaram à vista em sua escultura, sua pintura e sua poesia. 
(Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 138) 

Cada um desses casos é exemplificado por Senebier16. Mas é 

                                                 
16 Para Senebier, Arquimedes e Heron de Alexandria estão entre os poucos que 
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Aristóteles quem recebe a menção mais longa e detalhada. Senebier 
recomenda enfaticamente a leitura, “sem preconceitos”, das obras de 
física de Aristóteles, enumerando as razões para tal: “elas encerram 
uma grande quantidade de observações bem feitas, reúnem uma 
enorme quantidade de fatos observados com exatidão” (Senebier, 
1802, tome III, 5e Partie, p. 142). Desses fatos, Aristóteles soube, 
continua Senebier, “fazer algumas generalizações e tirar 
conseqüências luminosas” (idem). Em seguida, o autor faz uma 
relação das contribuições de Aristóteles para a história natural: 

Ele soube oferecer à posteridade, em sua história dos animais, o 
plano filosófico de uma obra que deveria ser aperfeiçoada e aplicada 
às outras produções da natureza. Ele não fornece o plano de todos os 
animais, mas faz a história da animalidade; ele apresenta a mesma 
parte de todos os animais sob os pontos de vista diferentes que ela 
pode oferecer; nós encontramos em capítulos particulares a descrição 
de todas as cabeças, de todos os olhos, de todas as bocas, de todos os 
estômagos, etc., que as diferentes espécies possuem; nós 
distinguimos os belos detalhes anatômicos; nós percebemos o germe 
e mesmo o desenvolvimento de diversas descobertas feitas pelos 
naturalistas modernos, que não imaginaríamos terem sido previstas 
por Aristóteles. (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, pp. 142-143) 

Senebier segue oferecendo uma pequena lista dessas contribuições 
aristotélicas cuja leitura considera não ser “perda de tempo”. 
Interessante notar aqui um caso único ao longo dos três tomos da 
edição de 1802. Ao final da introdução Senebier havia alertado para 
o fato de que não citaria as obras, mas apenas os autores de cujos 
exemplos se serviria, pois eram todos “bem conhecidos”. No entanto, 
ao deter-se aqui em Aristóteles, Senebier faz acompanhar em notas 
de rodapé o capítulo, livro e obra do sábio grego em que se 
encontram as descobertas que está relatando17.  

                                                                                                                 
fizeram experiências propriamente ditas (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 
141). 

17 “Não sabemos que esse gênio vasto teve idéias sobre a sexualidade das plantas, 
assim como seu discípulo Teofrasto; (a) que ele notou o estiolamento e procurou 
explicá-lo; (b) que ele tomou o calórico como a causa da evaporação (a); que ele 
viu na evaporação das águas a origem dos rios e das fontes (b). Ele dá a 
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Ainda que impressione a citação específica, é preciso notar, 
contudo, o fato de Senebier não fazer menção a Aristóteles em outros 
momentos. Um estudo descrito com certo detalhe por Senebier, é o 
estudo de François Huber sobre as abelhas. Ora, no História dos 
animais Aristóteles descreve minuciosamente os costumes das 
abelhas, o nascimento, a guarda do mel, o trabalho das operárias e 
zangões etc. Senebier escreve um capítulo breve, mas exclusivo, aos 
estudos de Huber, tomando-os como “exemplo de lógica numa série 
de observações” sem fazer qualquer referência às descobertas de 
Aristóteles sobre o tema18. 
Senebier segue o histórico, sem dizer nada dos “gregos da idade 

média, nem dos árabes: esses séculos foram aqueles da decrepitude 
do espírito humano” (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 144). Do 
período de renovação nas ciências e “desaparecimento das trevas”, 
nosso autor menciona os progressos feitos como a descoberta da 
América e da imprensa; menciona Roger Bacon (1214-1294), René 
Descartes (1596-1650) e o Chanceler Francis Bacon (1561-1626), 
“que meditou profundamente sobre a revolução pela qual as ciências 
foram submetidas, traçou os grandes meios pelos quais se realizam” 
                                                                                                                 
descrição dos ovos chocos desde o começo da incubação até o fim do 
desenvolvimento do pintinho (c). Ele descobre que os sentidos são colocados 
em movimento por um meio próprio a produzir esse efeito (d). Ele supõe que o 
ar se combina no pulmão (e). Ele prova o peso do ar (f). Eu paro: isso já é o 
bastante para encorajar a ler Aristóteles” (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 
143-4). As obras referidas são: (a) Meteorolog. Lib. I. C. IX; (b) Meteorolog. 

Lib. I. C. XIII; (c) Hist. animal. Lib. VI. C. III; (d) De anima. Lib. II. C. VII; (e) 
De spiritu. C. II; (f) De caelo. Lib. IV (ibid., p. 144). 

18 De todo modo, a intenção de fazer o elogio a Aristóteles se confirma, como nos 
parece indicar carta de Senebier a Spallanzani, de 13 de dezembro de 1797: “Eu 
lhe agradeço o elogio que o Sr. fez a Aristóteles [no volume VI das Viaggi alle 
due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, publicado por Spallanzani naquele 
ano]; ele é, no meu entender, um dos maiores e melhores gênios que apareceu 
entre os filósofos de todos os tempos; o plano de sua história dos animais me 
parece o mais filosófico que se pôde fazer e a maneira em que redigido anuncia 
conhecimentos que não podemos conceber num século onde havia tudo por 
fazer [...] eu o li há alguns anos e não posso me perdoar pelo desprezo que nosso 
século, onde há tantos homens indignos, reserva a esse gigante; eu faço justiça a 
esse artigo em meu [livro] Arte de observar e estou encantando de pensar como 
o senhor” (Spallanzani, 1987, p. 405). 
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(ibid., p. 146).  
A segunda novidade introduzida na edição de 1802 aparece 

quando esse relato histórico atinge seus coetâneos. Ela manifesta-se 
no objetivo explicitado por nosso autor de fazer uma “tabela” ou uma 
“nomenclatura de observadores”19. Anuncia de início que não será 
uma tabela completa, mas que conterá apenas os observadores do seu 
tempo que já são tomados pelos contemporâneos como os que irão 
figurar na posteridade. Como critério para selecioná-los, Senebier diz 
ter usado o “método” que utilizam em suas observações.  
A classificação que apresenta pressupõe a existência de métodos 

particulares para tipos diferentes de observação, mas, ressalta, “há 
um método e procedimentos comuns a todas as boas observações” e 
ele se expressa pela quantidade de observações bem feitas, sua 
originalidade, sua importância e sua exposição (Senebier, 1802, tome 
III, 5e Partie, p. 149). É com base nesses quatro aspectos comuns, que 
propõe uma “nomenclatura” de cinco classes de observadores:  
• “ocupam-se de objetos mais ou menos particulares”,  
• “ocupam-se de objetos determinados pelas circunstâncias”,  
• “limitam-se a recolher os fatos sem tirar conseqüências”, 
• “fazem observações e experiências para apoiar suas opiniões”, 
• “observam com atenção e detalhe a natureza e estabelecem 

teorias fundadas em suas observações e experiências”. 
Nas explicações e exemplos de cada grupo é que se pode ter uma 

noção mais clara dessa classificação. Percebe-se então que Senebier 
utiliza dois critérios distintos para os cinco grupos. Os dois primeiros 
são estabelecidos segundo a escolha do objeto de investigação. Os 
três últimos, segundo a relação que o observador estabelece entre os 

                                                 
19 Como já lembrado por Grmek (1991, p. 296), Senebier parece estar atendendo a 
sugestão de Spallanzani. Em carta de 01 de janeiro de 1795, Spallanzani de fato 
recomenda: “O Sr. poderia ainda tratar da diversidade dos observadores ao 
interrogarem a natureza. O Sr. verá que há alguns cuja maior habilidade e única 
força consiste no fazer experiências, fazer observações e mais nada. E estes 
amontoam continuamente os materiais, mas sem construir um edifício. O Sr. 
verá outros que constróem ainda antes, sobre pequeno número de fatos, 
substituindo a falta deles com sua imaginação. Uns e outros são freqüentes” 
(Spallanzani, 1987, p. 342). 
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dados da observação e experiência e a teoria. 
Senebier coloca no primeiro grupo os observadores que se 

dedicam a um dado objeto de estudo pela impressão que este lhes 
causa. Trata aí do naturalista que possui uma inclinação pessoal que é 
anterior ao momento em que se vê a si mesmo como estudioso desse 
tema: “Bonnet tornou-se naturalista ao ler o Spectacle de la nature, 
quando nem podia suspeitar ainda que houvesse uma história 
natural” (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 152).  
No segundo grupo, Senebier reúne observadores que escolhem o 

objeto de seus estudos ao refletirem sobre os fenômenos do mundo. 
Tomando a liberdade de usar uma figura de linguagem que não está 
em Senebier, mas é inspirada em suas palavras, poderíamos dizer que 
neste segundo grupo estão os observadores que fazem escolhas 
conscientes, enquanto no primeiro, o observador não escolhe, mas é 
escolhido pelo objeto.  
A esse respeito, Senebier retoma aqui a importância do estudo dos 

seres mais simples: “Os fatos menores em aparência anunciam 
descobertas capitais” (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 154). Por 
intermédio de pulgões, hidras, minhocas, Réaumur, Bonnet, 
Trembley deram a conhecer novas formas de geração dos seres, 
exemplifica Senebier, fazendo referência à mesma tradição de 
naturalistas que vem citando desde o início do livro, e desde o ensaio 
escrito 1769. 
Aqui Senebier aponta também para um traço importante do perfil 

dos naturalistas do século XVIII. Eles apresentam, em geral, diz 
Senebier, uma tendência para limitar suas observações a “um gênero 
único” (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 153). Ou seja, Senebier 
está indicando a existência de um certo grau de especialização nas 
pesquisas, conforme exemplifica: 

Lyonnet estudou unicamente os insetos [...]. Reaumur reuniu o 
estudo dos insetos ao das artes. Duhamel que era dedicado sobretudo 
ao estudo da organização das plantas, motivou-se para estudar a 
[organização] dos animais. Spallanzani ocupou-se, sobretudo, com 
fenômenos da economia animal e vegetal. (Senebier, 1802, tome III, 
5e Partie, p. 153) 

O terceiro grupo de naturalistas inicia a delimitação dada a partir 
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do critério da relação entre a teoria e os dados da observação e 
experiência. Aqui estão os observadores que, segundo pensa, não 
chegam a estabelecer relação entre esses pólos porque fazem 
descobertas de fatos isolados sem promover generalizações e teorias. 
Citando exemplos de “descobertas” como do fósforo20 e do pigmento 
azul da Prússia, valoriza-os, pelo menos, por terem contribuído para 
algum progresso no conhecimento. 
Os dois últimos grupos expressam a tensão, presente em toda a 

obra, entre as perspectivas indutiva e dedutiva. Vemos que aqui 
Senebier se serve de um certo jogo para contrapor essas perspectivas 
e criticar os naturalistas que enquadra em seu quarto grupo. Ele é 
formado, explica Senebier, por observadores cuja “imaginação 
prefere criar combinações que lhes agradam, em vez procurar aquelas 
que a natureza sabe preparar” (Senebier, 1802, tome III, 5e Partie, p. 
156). O grupo é na verdade ilustrado por um exemplo único: Buffon. 
Senebier retrata Buffon como o caso mais representativo do 
naturalista que parte para a observação com teorias preconcebidas. O 
que Senebier quer então criticar são duas teorias de Buffon que 
considera “insustentáveis”: a teoria da terra e a teoria da geração. 
Para Senebier, a origem do erro de Buffon nessas teorias decorre de 
seu “apego aos sistemas”, que o impede de seguir o “bom” método 
de observar: 

[Buffon] enganou-se em seguir a marcha de seu espírito, sem a 
combinar com a da natureza; ele não estudou os fenômenos 
suficientemente para poder generalizá-los; e ele tomou as 
observações de outros quando elas apoiavam sua opinião, antes de 
assegurar-se se elas eram rigorosamente exatas. (Senebier, 1802, 
tome III, 5e Partie, p. 157) 

Ao quinto grupo, Senebier reserva o lugar da excelência na arte. 
Descreve este observador como o que procura em outros corpos a 

                                                 
20 Em carta de 29 de janeiro de 1795, Spallanzani sugere a Senebier acrescentar na 
nova edição do livro uma breve análise dos naturalistas “que conseguem 
concretizar suas idéias, mesmo que no princípio tenham sido poucas, e muitas 
vezes, uma só, mas guiadas sempre pelo fio precioso da experiência. Os fósforos 
de Beccari [ ...] podem fornecer um exemplo” (Spallanzani, 1987, p. 342). 
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propriedade encontrada em um corpo particular, que “passa dos fatos 
particulares aos que são mais gerais”. Aí insere “esse homem que 
será verdadeiramente um grande observador” (Senebier, 1802, tome 
III, 5e Partie, p. 157). Para conhecê-lo, “é necessário ler as obras de 
Newton, de Reaumur, de Trembley, de Franklin, de Spallanzani, de 
Lavoisier” (ibid., p. 158). Também aparecem aqui os nomes de 
Beccari, Bonnet, Priestley, Huyghens, Haller, autores que fornecem 
“o modo de fazer o progresso de nossos conhecimentos” (ibid., p. 
161).  

Eles não se detêm contando as folhas de uma árvore, ou os pelos de 
um inseto, mas eles fixam o olhar sobre tudo o que é importante e 
tiram as conseqüências que formam uma grande teoria. (Senebier, 
1802, tome III, 5e Partie, p. 162) 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O livro de Senebier reflete a preocupação de pesquisadores do 
período pela necessidade de uma reflexão metodológica e com ênfase 
nas ciências da vida. Como vimos, foi proposta por naturalista 
influente da época, Charles Bonnet, e encampada por uma sociedade 
científica importante. Foi também reconhecido à própria época como 
uma iniciativa original, ainda que não exclusiva, como testemunha 
Lazzaro Spallanzani: 

O seu livro sobre a Arte de observar seguramente passará à 
posteridade, porque clássico e original em seu gênero. Eu mesmo não 
conheço um similar, nem sei de outros que tenham tido a coragem e 
o poder de enfrentar um tão extenso argumento, com exceção 
daquele pouco que Muschembroecchio publicou no discurso sobre o 
método de instruir os experimentos. (Carta de Spallanzani a 
Senebier, de 3 de abril de 1795, in Spallanzani, 1987, p. 357) 

No entanto, não se tem notícia de que tenha alcançado o objetivo 
maior do autor, de tornar-se um guia para o naturalista iniciante. Para 
termos certeza disto, seria necessário empreender uma pesquisa 
documental sobre programas de cursos e bibliografia utilizada pelos 
professores que lecionaram história natural no período. Sabemos 
apenas, por exemplo, que o próprio Spallanzani não deixou 
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indicações de ter adotado o L’art d’observer. Em seus cursos de 
História Natural na Universidade de Pavia, Spallanzani adotou, além 
de seus próprios, os livros de Bonnet, Considerations sur les corps 
organisés e o Contemplazione della natura, que ele mesmo traduziu 
ao italiano, acrescentando e completando com novas observações. 
Também fez amplo uso do Histoire naturelle de Buffon e outros 
livros para a geologia. Nesse sentido, podemos dizer que Spallanzani 
seguiu à risca o prescrito de Senebier de ensinar a arte de observar 
pelo exemplo dos próprios naturalistas. 
Por outro lado, o lugar de Senebier na história da metodologia 

científica vem sendo analisado. Mirko Grmek atribuiu ao livro de 
Senebier o lugar da “primeira síntese das aquisições metodológicas 
do século XVIII no domínio da experimentação biológica” (Grmek, 
1991, p. 293). Este historiador da ciência traçou uma herança 
germânica à metodologia experimental do Essai e, com base nas 
análises de Carlo Castellani dos cadernos de experiência de 
Spallanzani, julgou que o “erudito genebrês fez suas as idéias de 
Spallanzani sobre o papel da indução e deixou-se enganar pela 
apresentação depurada e logicamente arranjada que Spallanzani deu 
ao desenvolvimento de suas descobertas” (Grmek, 1991, p. 295). 
Laurence Laudan reconheceu Senebier como um importante escritor 
de metodologia científica (Laudan, 1980, p. 29). Paul E. Pilet tomou 
Senebier por “precursor” de Claude Bernard em seu esforço de 
formulação da metodologia científica nas ciências da vida (Pilet, 
1962, p. 302). Jacques Marx inseriu o livro de Senebier na tradição 
Bonnetiana da segunda metade do século XVIII, cujo traço 
característico seria o de querer fazer da arte de observar um meio de 
contraposição ao que eles chamavam de “grupo Buffon” (Marx, 
1974). Contrapondo-se a essa interpretação, e segundo uma análise 
internalista da teoria do método, Ratcliff reafirmou a inserção de 
Senebier no grupo em torno a Bonnet, mas caracterizou o “projeto de 
enunciação do método” fortemente relacionado à psicologia de 
Bonnet (Ratcliff, 1994, p. 51). Claire Salomon-Bayet (1978) 
considerou o L’art representativo da tradição experimental francesa. 
Kiyoon Kim descreveu os conteúdos do livro e o contexto genebrês 
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em que foi escrito (Kim, 1995)21. Também mostrou algumas das 
questões e problemas científicos concretos de onde derivaram os 
argumentos metodológicos de Senebier. Buscaglia propôs Senebier 
entre os autores a serem analisados para a elaboração de uma história 
específica do método em biologia (Buscaglia, 1994, p. 144). 
Assim, a presença na posteridade, prevista por Spallanzani, à arte 

de observar de Senebier concretizou-se ao menos no que diz respeito 
à historiografia da História da Ciência da segunda metade do século 
XX. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

BUSCAGLIA, Marino. Pour une histoire spécifique de la méthode 
en biologie. Archives des Sciences 47 (2): 137-154, 1994. 

CARRARD, Benjamin. Essai qui a remporté le prix de la Société 
Hollandoise des Sciences de Haarlem en 1770, sur cette question. 

Qu’est-ce que est requis dans l’Art d’Observer; & jusques-où cet 

Art contribue-t-il à perfectionner l’Entendement? Amsterdam, 
Marc-Michel Rey, 1777. 22 

DUCHESNEAU, François. La physiologie des lumières: empirisme, 
modèles et théories. Hague: Martinus Nijhoff, 1982. 

GRMEK, Mirko D. L’apport des correspondants genevois de 
Spallanzani a la methodologie experimentale. Gesnerus: Revue 
Trimestrielle publiee par la Societe d’Histoire de la Medecine et 

des Sciences Naturelles 48 (1991): 287-306.  
——. La théorie et la pratique de l’expérimentation biologique au 
temps de Spallanzani. Pp. 321-348, in: MONTALENTI, Giuseppe 
& Rossi, Paolo (eds.). Lazzaro Spallanzani e la biologia del 
settecento: teorie, esperimenti, istituzioni scientifiche. Firenze: 
Olschki, 1982. 

HUTA, Carole. Bonnet-Sennebier: histoire d’une relation. Pp. 211-

                                                 
21 Uma análise das raízes históricas das questões metodológicas de Senebier foi 
realizada por Dorian Brooks Kottler em: KOTTLER, Dorian Brooks. Jean 
Senebier and the emergence of Plant Physiology, 1775-1802: from Natural 

History to Chemical Science. Baltimore, MD, 1973. PhD Thesis. The Johns 
Hopkins University (citada em Kim, 1995, p. 60). 

22 Disponível em: <http://www.gallica.bnf.fr>. Acesso em: junho de 2006. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 1, p. 191-214, 2006. 213 

224, in: BUSCAGLIA, Marino et al. (eds.). Charles Bonnet 
savant et philosophe (1720-1793). Actes du Colloque 
international de Genève (25-27 novembre 1993). Genève: Passé 
Présent, 1994a. (Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire 
Naturelle de Genève, 47). 

——. L’Essai inédit De Téléologie: une face cachée de Jean 
Senebier? Archives des Sciences de Genève 47 (2): 155-164, 
1994b. 

——. Les observations de François Huber sur les abeilles selon la 
lecture de Jean Senebier (1802). Archives des Sciences de Genève 
50 (3): 189-196, 1997.  

KIM, Kiyoon. Jean Senebier and the genevan naturalists. [Tese de 
Doutorado em Filosofia] Oklahoma: The University of Oklahoma, 
1995.  

LAUDAN, Larry. Teorias do método científico de Platão a Mach. 
Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Suplemento, 1: 5-77, 
1980. 

LEGÉE, Georgette. La physiologie dans l’oeuvre de Jean Senebier 
(1742-1809). Gesnerus 49 (3/4): 307-322, 1991. 

MARX, Jacques. L’art d’observer au XVIIIe siècle, Jean Senebier et 
Charles Bonnet. Janus., Revue Internationale de l’Histoire des 
Sciences, de la Médecine, de la Pharmacie et de la Technique 61: 
201-220, 1974. 

PILET, Paul-Emile. Jean Senebier, un des précurseurs de Claude 
Bernard. Archives Internationales d’Histoire des Sciences 15 
(60/61) : 302-13, 1962. 

PRESTES, Maria Elice Brzezinski. A biologia experimental de 
Lazzaro Spallanzani (1729-1799). [Tese de doutorado em 
Educação] São Paulo: Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo, 2003. 

–––––. As regras para observar e fazer experiências na 
correspondência entre Lazzaro Spallanzani e Jean Senebier. Pp. 
131-139, in: BELTRAN, Maria Helena R. & GOLDFARB, José 
Luiz (eds.). XIV Reunião da Rede de Intercâmbios para a História 
e a Epistemologia das Ciências Químicas e Biológicas: ciências 

naturais e suas interfaces. Anais. São Paulo: Centro Simão 



 214 

Mathias de Estudos em História da Ciência da PUC-SP, 2004. 
CD-ROM. 

RATCLIFF, Marc. Une métaphysique de la méthode chez Charles 
Bonnet. Pp. 51-60, in: BUSCAGLIA, Marino et al. (ed.). Charles 
Bonnet savant et philosophe (1720-1793). Actes du Colloque 

international de Genève (25-27 novembre 1993). Genève: Passé 
Présent, 1994. (Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire 
Naturelle de Genève, 47).  

SENEBIER, Jean. L’art d’observer. Genève: Cl. Philibert & Bart. 
Chirol, 1775. 2 vols. 

——. Essai sur l’art d’observer et de faire des expériences. 2. ed. 
considérablement changée et augmentée. Genève: J. J. Paschoud 
Libraire, 1802. Tome I-II-III. 

SPALLANZANI, Lazzaro. Edizione nazionale delle opera di 

Lazzaro Spallanzani. Editado por Pericle di Pietro. Parte Prima, 
Carteggi. Vol. 8. Modena: Enrico Mucchi, 1987. 




