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Resumo: Embora Crombie e Hacking não deem grande atenção à química, por ou-
tro lado, eles não negaram a possibilidade de se ampliar suas listas de estilos de pensamento/ra-
ciocínio. Gostaríamos aqui de apontar a pertinência no esclarecimento do lugar sociocultural 
da química, dos químicos e de seus produtos (conceituais e materiais) se adicionarmos às listas 
de Crombie e de Hacking um “estilo químico de raciocinar”. Destacaremos tanto a longa dura-
ção de um estilo químico, quanto à especificidade da emergência das propriedades químicas. 
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1 — Introdução
Ao descrever a explicação dada por Crombie para a expressão “estilo de pensamento cien-

tífico”, Hacking salienta “que os estilos não determinam um conteúdo, uma ciência específica” 
(Hacking, 2002a, p. 203). Não estaríamos, então, desvirtuando de antemão o emprego da noção 
de estilo ao nos referir a uma “ciência específica”, a química? Gostaríamos de argumentar em fa-
vor de uma resposta negativa, procurando apontar a pertinência no esclarecimento do lugar so-
ciocultural da química, dos químicos e de seus produtos (conceituais e materiais) se adicionar-
mos às listas de Crombie e de Hacking um “estilo químico de raciocinar”. Consideramos ainda 
que esta adição é capaz de satisfazer tanto uma noção ampla de estilo (Crombie/Hacking) quan-
to uma noção mais restrita (Bueno, 2012), além de chamar a atenção para alguns aspectos negli-
genciados por ambas. 

Uma possível justificativa à interdição de se identificar um estilo a uma “ciência específica” 
poderia atentar para o fato que se procura evitar uma associação imediata de um estilo a uma das 
ciências da hierarquia da classificação positiva de Comte. Um estilo de raciocínio não era uma 
disciplina científica, não se reduzia a um conjunto de teorias, de leis e de práticas. Embora esses 
elementos fizessem parte, um estilo se apresentava como um padrão/modelo mais amplo de ra-
cionalidade. Porém, esse argumento fica comprometido se lembrarmos de que Hacking conside-
ra que cada “ramo do conhecimento” da ciência positiva de Comte constituía “um estilo positivo 
de raciocínio associado a ele”. Hacking chama a atenção para a ideia de Comte, partilhada por ele, 
segundo a qual havia “uma evolução histórica de diferentes estilos de raciocínio, cada um deles 
trazendo em sua esteira seu próprio corpo de conhecimento positivo” (Hacking, 2002b, p. 185).

Isso não significa que os estilos de Crombie e de Hacking correspondam aos “ramos do co-
nhecimento” de Comte. Se o método de cada ciência positiva tem lugar nos estilos identificados 
por eles, ambos guardavam distância de outras posições filosóficas de Comte, que foi considera-
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do por Canguilhem como o criador de um “estilo francês” de filosofar sobre as ciências a partir 
de suas respectivas histórias (Canguilhem, 1983, p. 63). Então, não seria paradoxal admitir-se que 
a química fosse um dos ramos do conhecimento, com um “estilo positivo” e, ao mesmo tempo, 
recusar-lhe possuir um estilo próprio com o argumento de que ela era uma ciência específica? 
Ou seja, ao menos no caso da química, como admitir que ela fosse um dos ramos de evolução 
da ciência positiva e, ao mesmo tempo, não reconhecer nela um estilo próprio de raciocinar?

Cabe lembrar a importância dada por Comte às particularidades cognitivas, históricas e so-
ciais da química e de sua indústria. Comte dedicou cinco lições de seu Cours de philosophie posi-
tive às especificidades filosóficas da química, às dificuldades de sua posição hierárquica (entre a 
Física e a Biologia), aos seus usos públicos (ensino, indústria), pois, para ele, esta ciência era a que 
melhor representava as conquistas do progresso científico e técnico da sociedade (Comte, 1838, 
lições 35 à 39). No entanto, o projeto comtiano de submeter os ramos de “positividade” a uma 
classificação geral das ciências limitava o próprio escopo filosófico do conhecimento químico. 

Além disso, a própria posição hierárquica da química não se dava sem problemas. Na ver-
dade, o estatuto da química restava indefinido para Comte, pois, para ele, as teorias químicas 
ainda não eram suficientemente abstratas, restavam fortemente empíricas. Suas práticas experi-
mentais incorporavam fenômenos de outros domínios (na época, a eletrólise) e sua posição na 
hierarquia disciplinar nem sempre era respeitada, notadamente em relação à biologia. Exemplo 
disso era o fato de Comte considerar que a maior contribuição dada pela química tinha sido sua 
nova nomenclatura que, no entanto, era inspirada na nomenclatura binomial de Lineu. Portan-
to, a classificação positiva da química com disciplina não resolvia nem o problema da identida-
de cognitiva, tampouco o da delimitação de suas fronteiras com ramos vizinhos, de modo que 
o conhecimento químico não se adequava muito bem à própria hierarquia das ciências positi-
vas (Bensaude-Vincent, 1994). 

E o que dizem Crombie e Hacking a respeito da localização da química em seus estilos de 
pensamento/raciocínio? A recusa de se identificar um estilo a uma “ciência específica” significa 
uma interdição de se atribuir ao conhecimento químico um estilo específico? Aparentemente, 
ambos consideram que a resposta da primeira questão era evidente, pois nenhum deles fez co-
mentários específicos sobre a química e o trabalho dos químicos. Assim, somos levados a supor 
que para Crombie a química pertence, sobretudo, ao estilo experimental e de mensuração de re-
lações observáveis, mas também poderia ter partes em outros, como naquele da construção hi-
potética de modelos. Todavia, ao analisar a emergência do estilo experimental na modernidade, 
Crombie deu pouca atenção à experimentação química e, assim como seu professor Koyré, pri-
vilegiou os experimentos que materializavam determinadas teorias físico-matemáticas e os ins-
trumentos científicos criados por “artistas racionais” (Crombie, 1994, v. 1, p. 425ss).

No caso de Hacking a resposta parece bastante evidente. A química pertenceria a seu “estilo 
laboratório”. É curioso, mas Hacking postula a existência de um novo estilo sem se interessar pela 
ciência que efetivamente criou esses “espaços tecno-epistêmicos” (Smith, 2000). Para ele, “o estilo 
laboratório começou por volta da época em que Boyle fez seu compressor a fim de investigar a 
elasticidade do ar” (Hacking, 2002a, p. 206). Nem mesmo os trabalhos de experimentações quími-
cas realizadas por Boyle foram lembrados (Clericuzio, 2006; Zaterka, 2004). Supomos então que, 
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para Hacking, a química era uma dentre outras ciências na qual predominava um estilo laborató-
rio, “caracterizado pela construção de aparelhos para produzir fenômenos para os quais a mode-
lagem hipotética pode ser verdadeira ou falsa, mas usando outra camada de modelagem, a saber, 
modelos de como os próprios aparelhos e instrumentos funcionam” (Hacking, 2002a, p. 205).

Certamente, a química satisfaz as condições gerais tanto de Crombie quanto de Hacking, pois 
realiza experimentos controlados, utiliza modelagens analógicas e emprega aparelhos cujo fun-
cionamento é bem conhecido. Mas, podemos nos interrogar se essa generalidade e dissolução 
do conhecimento químico nesses estilos ajudam a melhor compreender o seu lugar, tanto entre 
as demais ciências quanto nas sociedades nas quais o trabalho dos químicos e seus produtos se 
fazem presentes. Melhor dizendo, se a adequação da química não era um problema para Crom-
bie e Hacking, a questão que nos interessa é se isso é suficiente para deixarmos de explorarmos 
as especificidades de um “ponto de vista químico” de conhecer, de manipular, de dominar e de 
transformar o mundo natural. 

Na época de Comte esse “ponto de vista químico” era considerado conceitual e historica-
mente relevante na análise filosófica das ciências. Esse interesse diminuiu bastante nas primei-
ras décadas do século XX, particularmente entre filósofos da ciência de língua inglesa. As razões 
desse desinteresse não é nosso tema, mas talvez o desaparecimento da química das discussões 
filosóficas nos ambientes de formação intelectual de Crombie e de Hacking possa ser a causa da 
pouca preocupação que ambos tiveram com o conhecimento químico e sua história. Esta hipó-
tese, contudo, não pretende relativizar a contribuição historiográfica de Crombie que, inspirada 
em Koyré e na École des annales, evidenciou a existência de uma variedade de formas de pensar 
cientificamente (mentalidades) que existiam e que deveriam ser estudadas como processos his-
tóricos de longa duração. Tampouco diminuir a importância filosófica da ruptura promovida por 
Hacking com a tradição acadêmica que valorizava sobremaneira as teorias científicas, em detri-
mento de análises mais finas sobre os experimentos e as práticas das ciências. 

Embora Crombie e Hacking não deem grande atenção à química, por outro lado, eles não 
negaram a possibilidade de se ampliar suas listas de estilos de pensamento/raciocínio. Nas últi-
mas décadas do século passado a química voltou a despertar o interesse de filósofos e historiado-
res profissionais, de maneira que dispomos atualmente de ampla literatura filosófica e historio-
gráfica que têm a química como tema central. Essas investigações oferecem análises detalhadas 
do desenvolvimento dessa ciência e da capilarização de seus produtos nas sociedades e no am-
biente natural ao longo da história. A diversidade dessas interpretações caracteriza na química 
outro aspecto fundamental da noção de estilo, a de ser um território de racionalidades diversas, 
no qual coabitam uma pluralidade de abordagens, e não um domínio em que sucessivamente se 
alternam sistemas teóricos específicos, paradigmas incomensuráveis, ou programas de investi-
gação competidores.

2 — Um estilo químico de raciocinar
Para Hacking, o “estilo laboratório” era mais restritivo que o “estilo experimental” de Crom-

bie, pois nem toda ciência experimental era uma ciência de laboratório. A diferença consistiria 
que no laboratório, com seus instrumentos e materiais, criavam-se fenômenos passíveis de serem 
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controlados e reproduzidos. Por isso Hacking não considera que, por exemplo, a botânica ou a 
paleontologia adotassem um estilo laboratório de produzir seus conhecimentos. Hacking aponta 
também a longa duração e a autoestabilidade desses espaços epistêmicos que produziam conhe-
cimento através da manipulação e da intervenção sobre os materiais investigados. Ao contrário 
da abordagem etnológica e externalista de Latour, Hacking está mais interessado na produção 
material de fenômenos que, para ele, envolvia a manipulação/intervenção de “ideias”, “coisas” 
e “sinais/símbolos” (marks), que, por sua vez, eram inseparáveis e se hibridizavam no trabalho 
operacional realizado nos laboratórios (Hacking, 1992; Latour & Woolgar, 1997).

Sem dúvida, a química é uma ciência de laboratório e corrobora os critérios gerais aponta-
dos por Hacking. No entanto, isso é insuficiente para compreender a construção histórica do co-
nhecimento objetivo das propriedades especificamente químicas dos materiais. Naturalmente, 
isso corresponde à aceitação de que a química e sua história são dignas de análises histórico-fi-
losóficas originais, de reflexões que envolvem desde debates sobre questões ontológicas e epis-
temológicas, até aqueles mais próximos do interesse público, como a ética ambiental (Børsen & 
Schummer, 2016). Assim, assumimos aqui uma concepção pluralista do conhecimento, que con-
sidera pertinente se conhecer objetivamente as coisas a partir de vários “pontos de vista” (cien-
tíficos e não científicos). 

Nessa perspectiva, a noção de estilo de Crombie e de Hacking pareceu à Bensaude-Vincent 
ideal na resolução de um problema importante que ela e Stengers enfrentaram ao escreverem o 
livro Historie de la chimie: qual era a identidade da química? Na época a solução encontrada foi 
descrever os modos que, em diferentes períodos históricos, os químicos defenderem a autono-
mia e a singularidade ontológica e epistêmica de sua ciência (Bensaude-Vincent & Stengers, 1993, 
p. 9 – 12). Mais recentemente, ela considerou pertinente empregar a noção de estilo para indicar 
uma identidade cognitiva perene ao trabalho realizado pelos químicos ao longo da história de 
sua ciência (Bensaude-Vincent, 2009). 

Mas, Bensaude-Vincent considera que embora Hacking tenha dado mais atenção ao papel da 
manipulação e da intervenção experimental operada em laboratório, ele não diferia de Crom-
bie quanto à ideia de experimentação como realização de um modelo mental, de um pensamen-
to que antecipava a experiência. Ambos teriam negligenciado a emergência de uma prática al-
ternativa de experimentação, que se manifestava no desenvolvimento de um modo próprio de 
teorizar e de uma visão específica sobre a matéria. Bensaude-Vincent considera que essa singu-
laridade deu origem a uma “concepção geral de natureza subjacente às práticas químicas”, e que 
essa concepção, mutante ao longo da história da química, delimita, de modo amplo, as frontei-
ras de um “estilo químico” de raciocinar. A noção poderia ser empregada a fim de reunir dife-
rentes identidades cognitivas construídas historicamente pelos químicos. O “estilo laboratório” 
de Hacking não seria, então, mais do que a extensão de um estilo originado no laboratório dos 
químicos (Bensaude-Vincent, 2009, p. 366).

Em seu sentido geral, a noção de estilo químico serve, portanto, para delimitar um território 
de investigação autônomo, com métodos e objetos (materiais e conceituais) próprios e que de-
mandavam a seus praticantes uma maneira específica de trabalhar. Um exemplo desta especifici-
dade já se dava no emprego do corpo do experimentador, pois no laboratório todos os sentidos 
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do químico eram requisitados na explicação de um fenômeno. Os químicos foram os primeiros 
a se ocupar da investigação objetiva das transformações da matéria, explicando coisas visíveis e 
sensíveis através da postulação de coisas invisíveis e insensíveis. E isso sempre a partir de seu 
lugar de trabalho, de seu laboratório (Lefèvre, 2005). Um bom exemplo dessa necessidade de 
delimitação territorial foi o “manifesto químico” escrito pelo químico Venel na Enciclopédia de 
Diderot e d’Alembert. Seu verbete “Chymie” reivindicava exatamente a singularidade do modo 
de pensar dos químicos, interessados em investigar experimentalmente as propriedades “sen-
síveis” dos materiais (heterogeneidade microscópica, cores, odores, “reatividade”, solubilidade, 
etc.), e não seu sentido geral e abstrato como faziam os físicos e os matemáticos (Lehman, 2009). 

Kovac analisou esse raciocínio prático dos químicos através de exemplos corriqueiros de um 
laboratório, como a “solubilidade” e a “reatividade”. Segundo ele, os químicos desenvolveram 
um “modo prático” de raciocinar, que ao contrário de um “modo abstrato”, não começa por re-
gras ou axiomas gerais, mas a partir da descrição detalhada de fatos de casos particulares sub-
metidos a certas condições. Esse “modo prático” não era desprovido de concepções teóricas, 
pois os químicos sempre “pensaram com as mãos”, mas enquanto um “modo abstrato” parte de 
premissas universais, um “modo prático” era contingente a contextos particulares. Devido, jus-
tamente, a esse modo concreto e contextual de existência dos produtos da química, Kovac fez 
apelo à casuística como guia ético desse modo de raciocinar (Kovac, 2002). A linguagem e a clas-
sificação química são dois outros exemplos marcantes dessa imbricação, pois nomear e classifi-
car as substâncias químicas dependia tanto de uma concepção identitária, quanto do nível téc-
nico-conceitual da investigação sobre as propriedades químicas. Portanto, a realidade química é 
sempre provisória, dependendo tanto do momento histórico quanto dos meios técnicos, con-
ceituais e representacionais (nomenclaturas, modelos, fórmulas) disponíveis aos químicos (Da-
gognet, [1969], 2002; Laszlo, 1993; Cerruti, 1998).

Pode parecer um truísmo dizer que o estilo químico consiste em um modo de raciocinar e 
de agir específico originado de um laboratório químico, além do fato de outras ciências também 
fazerem uso de laboratórios. Não se trata aqui de reivindicar uma ancestralidade da química para 
o estilo laboratório, nem de questionar o uso desses espaços-epistêmicos por outras ciências. 
Trata-se, isto sim, de utilizar a noção em proveito dos interesses da própria química, como ele-
mento aglutinador que oferece uma permanência e uma constância de atividades experimentais 
nas quais diversos tipos de interesses estavam envolvidos. Na verdade, o que mais interessa na 
adoção de estilo nesse sentido generalizante e unificador é o potencial analítico oferecido pela 
noção de Crombie e de Hacking. 

Bensaude-Vincent aponta três razões para se adotar essa ferramenta analítica. A primeira era 
o fato de Hacking considerar que cada estilo criava seus próprios objetos, de modo que distin-
tos estilos de raciocínio científico geravam suas próprias ontologias, postulando a existência de 
entidades que somente faziam sentido teórico ou experimental no domínio do próprio estilo. A 
segunda razão era a de que os estilos eram prescritivos, eles normatizavam não somente o que 
era verdadeiro ou falso, mas também o que era ou não pensável. Ou seja, eles estruturavam ra-
cionalidades científicas. Enfim, a terceira razão, era o fato de que os estilos de raciocínio cientí-
fico eram de “longa duração”, o que era essencial no caso de uma ciência histórica como a quí-
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mica (Bensaude-Vincent, 2009, p. 368).
O estilo químico apresentaria, assim, três características gerais marcantes: 1) tratava-se de 

um modo de se conhecer através do fazer; 2) seu interesse principal estava na individualidade 
material e não no estudo da matéria em geral e 3) representava um compromisso específico com 
a natureza. No seu laboratório, o químico construía seu próprio objeto de conhecimento, sem-
pre provisório, através de instrumentos químicos, físicos e de papel (símbolos, tabelas, gráficos). 
Tudo isso era empregado no processo de aprendizagem do químico. Aliás, a pedagogia quími-
ca evoluiu em função dessas características gerais, adicionando outro elemento fundamental na 
constituição de um estilo, uma literatura original, uma infinidade de manuais que universaliza-
vam os saberes químicos. 

O objetivo principal desse estilo era o de produzir artefatos, objetos artificiais que podiam, 
ou não, ter um exemplar na natureza. Muitas vezes essa produção ganhava proporções comer-
ciais, o que suscitava novas questões acerca da sua indústria, da utilidade pública de seu ensino, 
da sua importância estratégica para o Estado, mas também de seus riscos. Cabe observar que 
desde o início da química industrial na metade do século XVIII, o fascínio da opinião pública 
pelo progresso científico, do qual a química era o modelo, não ofuscava uma preocupação cres-
cente com a poluição do ambiente próximo às manufaturas. Portanto, outro aspecto pertinen-
te no emprego de uma noção de estilo químico é a possibilidade de se acompanhar problemas 
éticos e ambientais especificamente ligados aos produtos da química e de sua indústria ao longo 
do tempo (Lévy-Leboyer, 1996).

Todavia, além dessa delimitação ampla e historicista, seria possível circunscrever mais es-
treitamente as características de um estilo químico? Tentando delimitar aquilo que seria um “nú-
cleo químico da química”, Schummer propôs uma noção restrita, que perpassaria a historicidade 
ontológica e epistemológica de suas definições, teorias ou discursos a fim de estabelecer preci-
samente o que tornava a química um estilo autônomo. Sua estratégia foi a de descrever passo a 
passo a construção dessa autonomia a partir do comportamento das substâncias químicas em 
contextos materiais precisos. Esse comportamento indicava uma característica fundamental da 
química, seu interesse pelas substâncias e por suas transformações, provocadas por diferentes 
relações reativas. Tanto a composição quanto a “reatividade” das substâncias químicas resulta-
vam, não de uma essencialidade substancial, mas de um jogo de relações entre elas próprias. Es-
sas substâncias não eram conhecidas a priori, mas construídas através de processos de purifica-
ção ou de síntese e deveriam ser compreendidas como os nós de uma rede de relações. Segundo 
ele, isso revelava que a estrutura lógica de sistematização e de classificação do conhecimento 
químico consistia em uma peculiar organização em rede da dinâmica relacional das substâncias 
químicas (Schummer, 1998).

Essa noção mais restrita proposta por Schummer decorre das características gerais do esti-
lo químico que apontamos acima. Ela também faz convergir duas definições comuns para a quí-
mica, uma que enfatizava que ela seria, sobretudo, uma ciência que se ocupava com as “sustân-
cias químicas”, e outra que considerava que era os processos de transformação composicional 
o que determinava a natureza do conhecimento químico. Nessa acepção mais restrita, tanto as 
sustâncias quanto suas relações devem ser tomadas conjuntamente no estabelecimento de seu 
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comportamento químico em um determinado contexto material. Além disso, essa noção se adé-
qua a uma característica importante apontada por Hacking, a de que um estilo tornava-se “inde-
pendente de sua própria história” e passava a ser “um cânone um tanto atemporal de objetivida-
de, um padrão ou modelo do que é ser razoável sobre esse ou aquele tipo de assunto” (Hacking, 
2002a, p. 209). Na química, esse cânone era dado pela capacidade de se agir quimicamente sobre 
os corpos materiais, de analisá-los e de sintetizá-los, fossem eles derivados do meio natural ou 
produtos de sua própria invenção.

A demasiada amplitude dos estilos de Crombie e de Hacking levou Bueno a propor uma for-
ma mais restrita de estilo de raciocínio, que ele caracteriza em termos dos mecanismos de repre-
sentação do que era percebido como possibilidades de investigação em um determinado domí-
nio, a partir de um quadro inferencial dessas possibilidades sobre o domínio em questão (Bueno, 
2012, p. 660). Os químicos certamente fazem inferências de conteúdo informativo a partir de um 
quadro representacional, e sua atividade de produzir inferências e representações estão intima-
mente conectadas. Aliás, no caso das representações, foram os químicos que inventaram uma 
atividade operatória concreta às representações hipotéticas das estruturas químicas, bem deno-
minados por Klein de “instrumentos de papel” (Klein, 2001). 

Gostaríamos, no entanto, de insistir que a forma restrita de estilo químico guarda uma par-
ticularidade, a de ser indissociável da investigação da matéria, das substâncias e de suas trans-
formações. A de ser, sobretudo, um estilo materialista (mesmo altamente matematizado), que se 
dedica à intervenção técnica dos corpos, a fim de descobrir sua composição e suas propriedades 
reacionais. Justamente por ser a ciência que mais se interessou pelo estudo dos materiais, a quí-
mica serviu de base na formulação de “filosofias materialistas”, tanto clássicas (Gassendi, Dide-
rot, d’Holbach), quanto contemporâneas (Pépin, 2012).

Por isso, consideramos pertinente enfatizar que a forma restrita de estilo químico origina-se 
da emergência das propriedades químicas da matéria. Aqui, lembraremos apenas que na perspec-
tiva emergentista as propriedade de um determinado nível de materialidade, embora derivado 
de um nível inferior, são exclusivas desse nível. Mesmo que as propriedades químicas emergis-
sem de um universo físico mais básico (subatômico), isso não implicava que elas fossem redu-
tíveis às propriedades dessas entidades físicas, muito menos às proposições ainda mais básicas, 
como as da matemática. Assim, um estilo químico origina-se na emergência das propriedades 
eminentemente químicas da matéria. De fato, os próprios teóricos da perspectiva emergentista 
têm na química um território favorito de exemplos de emergência material, que satisfazem in-
clusive a controversa noção de causalidade descendente (top-down) (Luisi, 2002; Llored, 2012).

Se em um sentido abrangente o estilo químico serve para oferecer uma identidade histórica 
para a química, em um sentido mais restrito ele precisa a contextualidade material que interes-
sa à suas investigações. Enfim, se a abrangência de um estilo químico delimita um tipo de ma-
nipulação dos materiais (naturais ou artificiais) e suas implicações cognitivas e societárias, sua 
restrição aponta para os fundamentos operacionais e reacionais dessa materialidade química do 
mundo. 
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3 — Conclusão
A partir das hipóteses acima, sugerimos ser pertinente admitir a existência de um “ponto de 

vista químico” oferecido por um estilo de raciocínio original. Em um sentido geral, parece-nos 
relevante a caracterização de um estilo químico de raciocinar a fim de evitar a dispersão da quí-
mica em diversos estilos. Essa dispersão certamente não contribui ao esclarecimento cultural 
da ciência química e de seus artefatos, tampouco para reflexões filosóficas, históricas ou éticas 
específicas a esta ciência e a sua indústria. A química cria seus objetos, normatiza e prescreve/
prediz suas propriedades reacionais, os emprega em cadeias produtivas, que respondem a ne-
cessidades econômicas, sociais e políticas, o que constitui inegavelmente um vasto terreno para 
pesquisas filosóficas e históricas. 

É justamente a criação uma das principais características de um estilo químico de raciocinar. 
Se as análises químicas realizadas nos séculos XVII e XVIII já centralizavam o raciocínio quími-
co nas “individualidades matérias”, no final do século XIX as sínteses orgânicas ofereceram um 
novo método de produzir e espalhar novos objetos nos ambientes naturais e humanos. Um de 
seus promotores, Marcellin Berthelot, apresentou ousados e utópicos programas de síntese par-
tindo unicamente de carbono e de hidrogênio. Essa característica de criar coisas que não exis-
tiam na natureza, ou de reproduzir artificialmente em seus laboratórios coisas naturais, acom-
panhou a química ao longo de sua história e continua a ser seu elemento distintivo. O químico 
e filósofo Roald Hoffmann, Nobel de química de 1981, salienta essa característica eminentemen-
te criativa do estilo de raciocínio empregado pelos químicos, pois “os químicos fazem molécu-
las”. Fazem outras coisas, como estudar suas propriedades, formular teorias sobre sua estabili-
dade, ou descrever os mecanismos de reação, mas, “no coração de sua ciência está a molécula, 
que é feita, quer por um processo natural, quer por um ser humano” (Hoffmann, 2007, p. 132).

Bachelard foi um dos primeiros a apontar as consequências filosóficas do fato de que “em 
química, o real era considerado como uma realização [...], pois qualquer substância química só 
era verdadeiramente definida no momento de sua reconstrução” (Bachelard, 1984, p. 32). Se na 
química orgânica essa criação era feita pelas sínteses, o mesmo ocorria nas previsões de Mende-
leiev acerca da existência de novos elementos em seu quadro periódico, ou nas etapas de purifi-
cação de uma substância. Segundo ele, disso surgia uma substancialidade material propriamente 
química, uma vez que “a química técnica pretendia construir uma substância normatizada, uma 
substância sem acidentes” (p. 35). O objetivo de Bachelard era o de propor uma metaquímica que 
começaria pela “dialetização” do substancialismo da química clássica (lavoiseriana), ou seja, par-
tindo não dos corpos químicos já individuados, mas da “trajetória química” de suas individua-
ções. Lembramos aqui da metaquímica bachelardiana não para colarmos uma filosofia particular 
ao estilo químico, mas apenas para observar que Bachelard apontou alguns dos desdobramen-
tos filosóficos de se acompanhar o processo de criação/purificação das substâncias químicas, ou 
seja, de se raciocinar quimicamente (Nordmann, 2006). 

Seguir essas substâncias para além do laboratório, investigar como elas se relacionam com 
os meios em que se fazem presentes não deve ser tarefa apenas dos químicos profissionais, pois 
esse “povoamento químico” do mundo diz respeito a todos, produtores e consumidores de ar-
tefatos/objetos químicos. Temos condições de fazer esse acompanhamento desde, ao menos, a 
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modernidade europeia, momento a partir do qual esse estilo químico foi incorporado institu-
cionalmente pelos Estados e aplicado na expansão do capitalismo industrial. Por isso, o estilo 
químico esta intimamente associada a uma noção de aspiração social mais ampla, a do progres-
so humano e científico. 

Como apontou o historiador François Hartog, na modernidade a “categoria de tempo” pre-
dominante era a do futuro, na qual o presente era pensado a partir de uma perspectiva futura, 
daí o nascimento da noção moderna de progresso (Hartog, 2003). Os químicos sempre se colo-
caram como trabalhadores ao serviço do progresso da sociedade, melhorando sua saúde, sua 
alimentação, enfim, a química era a ciência do futuro que melhorava as condições do presente. 
Ora, esse futurismo apregoado pelos químicos modernos não difere substancialmente dos desa-
fios da química contemporânea, como promessas de uma “química verde” que respeita a natu-
reza, sem deixar de servir aos interesses humanos. 
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