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Resumo 

 
O presente trabalho pretende apresentar a Filosofia da Química a partir de dois de seus periódicos internacionais mais 

importantes: Foundations of Chemistry e HYLE. Esperamos que ao falar da história desses dois periódicos, de seus 

artigos mais importantes e dos temas mais candentes publicados, estejamos em grande parte apontando para o próprio 

caminho trilhado pela Filosofia da Química, que desde sua curta história traz uma agenda de preocupações do mais 

alto interesse para a Filosofia da Ciência. 

 

1. Foundations of Chemistry 

O surgimento de um novo campo de pesquisas vem acompanhado de novas revistas. No primeiro 

número da revista Foundations of Chemistry, seu editor Scerri (1999a) indica algumas importantes 

decisões que foram tomadas durante o planejamento dessa nova revista. Ele relata que a escolha 

de excluir o termo ‘filosofia’ do título da revista foi difícil, porém se entendeu que essa era a opção 

correta uma vez que o campo de pesquisa está em desenvolvimento e ainda seria muito 

diversificado para ser rotulado como filosofia. Por outro lado, as ideias referidas pelo termo 

‘foundations’ reportam às bases históricas, institucionais, educacionais e culturais, além é claro do 

aspecto filosófico da química. 

Além disso, nesse primeiro editorial, ele deixa claro e ressalta o importante papel que o ensino 

de química tem para a filosofia da química. O editor entende que, cotidianamente, os educadores 

químicos estão refletindo sobre os fundamentos da química na tentativa de melhor comunicar o 

assunto aos seus alunos. Nesse sentido, ele disse esperar que essa nova revista propiciasse, 

também, um veículo de discussão sobre questões diversas que os educadores químicos não 

pudessem encontrar nas revistas de prática de ensino já existentes. 

Atualmente, a revista está indexada na base de dados Scopus, mas não é indexada no Web of 

Science. A partir dos artigos publicados desde 2005, quando começa a fazer parte da base de dados 

Scopus, é possível verificar que as principais palavras-chaves que são utilizadas para descrever os 

artigos publicados na revista são: tabela periódica, redução, mecânica quântica, emergência, 

Mendeleiev, química quântica, ligação química, elemento e explicação. Excluindo o sempre 

presente editor da revista, Eric Scerri, os autores que mais publicaram no periódico no período são 

R. Harré, G. Rayner-Canham, O. Lombardi, R.J. Deltete e J.E. Earley. Desde que a revista 

começou a ser indexada nessa base de dados se pode ver uma contínua ampliação de sua recepção 

e utilização com referências na área. 
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O tema da redução – da química à física – é entendido um assunto fundador do campo da 

filosofia da química. Conforme Scerri (2001a), quando a filosofia da química começou a 

experimentar um avivamento, entre o final de 1970 e o começo da década de 1990, muito dos 

trabalhos publicados estavam preocupados com a interface entre a química e a física. Por exemplo, 

com a questão da redução da química à mecânica quântica (Scerri 1999a). Esse debate tem 

ganhado contornos mais amplos que envolvem as diferenças entre as compreensões 

epistemológicas e ontológicas associadas à química e à física. Tais diferenças auxiliam a 

subscrever o debate acerca da redução, da emergência ou da superveniência entre as ciências. 

Nesse sentido, afirma-se a autonomia ontológica da química e, por isso, a impossibilidade da 

redução da química à física, ou particularmente, à mecânica quântica (Lombardi e Labarca 2005). 

Um aspecto do debate envolve a questão do realismo associado à escala quântica, em um debate 

que é acessório às teses da redução, da emergência e da superveniência. Conforme Scerri (2000), 

há quem defenda que a química moderna, em todos os níveis, seria subscrita pela mecânica 

quântica. Entre os químicos esta conexão é mantida pelo apelo das explicações aos orbitais 

atômicos e moleculares. Se por um lado, os químicos teóricos consideram essas entidades como 

sendo meras construções matemáticas, destituídas de qualquer significado físico, por outro lado, 

os profissionais em todas as outras áreas da química, bem como na educação química tendem a 

adotar uma abordagem que favorece a visualização de orbitais. Como resultado de tal visualização 

a própria existência física dos orbitais é, por vezes, erroneamente divulgada e difundida. Nesse 

caso, o modelo é confundido como a realidade. 

Porém, segundo Laszlo (2001) todo o esforço realizado nesse tipo de debate sobre a 

redutibilidade seria dispensável, pois a necessária emancipação da filosofia da física envolve a 

afirmação da química como ciência autônoma, que possui seus próprios fundamentos. Por isso, 

periódicos como o Foundations of Chemistry e o HYLE são indispensáveis e preciosos, por que 

eles permitem apresentar a ciência química em suas raízes profundas, tanto do ponto de vista 

cultural quanto epistemológico.  

Dessa forma, para além dos assuntos usuais que aparecem nos periódicos de filosofia da 

química, Laszlo (2001) indica alguns interessantes assuntos que poderiam ser investigados, como 

a química de produtos naturais e a química combinatória, mostrando o muito trabalho que ainda 

existe para ser realizado no âmbito dessa área de conhecimento, um campo que ele considera quase 

completamente virgem. Nesse sentido, ele postula que a filosofia da química deve ser feita com os 

conceitos e áreas atuais da química – como fazem, por exemplo, Kidwai e Mohan (2005), que 

analisam o modo de pensar da química verde, e Schummer (2006), ao abordar a estética da 

nanotecnologia. Mas não se tem notícias de pesquisas que tenham seguido as linhas propostas por 

Laszlo (2001). 

Sem dúvida, entretanto, o assunto mais recorrente no periódico é aquele dedicado à tabela 

periódica, também por causa da centralidade do tema para o editor da revista. De acordo com 

Scerri (2001b), a tabela periódica é talvez o ícone mais poderoso da química, pois parece conter 

todo o assunto dessa ciência dentro de um único gráfico. Ele sugere que o sistema periódico é mais 

do que a soma de suas partes e não haveria nada mais marcante ou informativo de um ícone, em 

qualquer lugar na ciência, como a tabela periódica para a química. Ou seja, a tabela periódica seria 

a metonímia da química. 

Scerri (2001b) sugere que não é surpreendente que antes do advento recente da filosofia da 

química, os filósofos da ciência dedicavam pouca atenção ao sistema periódico, assim como eles 

negligenciaram toda a química. Talvez por que se reconheça que o sistema periódico não se 

enquadra nas categorias tradicionais que os filósofos da ciência estão acostumados a discutir. Não 

é nem uma teoria, nem um modelo, nem talvez mesmo uma lei da natureza. No entanto, o sistema 

periódico é capaz de racionalizar vastas quantidades de informação, e com ele se é capaz de fazer 

previsões bem sucedidas. 

Além disso, ainda segundo esse autor, o sistema periódico tem servido como a arena para uma 

das tentativas de reduzir a química à física atômica, ou à mecânica quântica. Nesse caso, parece 
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estranho algumas maneiras de se pensar a redução do sistema periódico à física, pois ao invés de 

ser explicado pela mecânica quântica, como se faz de forma implícita em muitos livros de química 

contemporâneos, é a tabela periódica em si que deu origem à noção de camadas eletrônicas e do 

princípio de exclusão de Pauli, entre outros desenvolvimentos na física teórica. 

Mas é natural que um assunto tão rico permita a apresentação de diversos pontos de vista. 

Recentemente, Scerri (2010) propõe uma relação entre a tabela periódica, ícone para a química, e 

a evolução das espécies, ícone para a biologia. Ele começa a sua argumentação indicando que o 

desenvolvimento da tabela periódica e as descobertas subseqüentes que ela gerou representariam 

uma espécie de revolução científica ou pelo menos o estabelecimento de um novo paradigma para 

a química. As revoluções na química seriam poucas e distantes entre si. Uma revolução no sentido 

literal de uma mudança repentina do tipo que Thomas Kuhn propõe pode ser identificada com a 

química de Lavoisier. Porém, quando se observam os novos paradigmas que podem ter sido 

desenvolvidos de forma mais gradual e que redefinem os aspectos teóricos e experimentais de uma 

ciência, e continuam a fazê-lo, então o desenvolvimento da tabela periódica fornece um exemplo 

perfeito.  

O assunto sobre as classificações associadas à tabela periódica sugere a apresentação de outro 

debate que é muito característico no âmbito da filosofia da química, aquele que põe em discussão 

a noção de espécies naturais, de elemento e de substância e as classificações que ensejam essas 

noções (Scerri 2005). De acordo com Harré (2005), a química sempre dependeu de sistemas de 

classificação de substâncias materiais em tipo e como parte da lógica de tais sistemas 

classificatórios existe critérios para identificar essas substâncias para seus diversos fins. Assim, 

filósofos, como John Locke, e químicos, como Robert Boyle, tentaram elaborar um fundamento 

filosófico para a química com base em uma distinção entre essências nominais e reais. O conceito 

de uma “essência” foi tomado emprestado da filosofia aristotélica, mas foi dada uma nova visão 

corpuscular. Porém, perpassando tal distinção se encontra a questão de como classificar os 

corpúsculos invisíveis em tipos.  

Em um número especial da revista Foundations of Chemistry são apresentados trabalhos em 

que os autores abordam algumas das questões fundamentais de taxonomias químicas, à luz do 

debate tradicional da lógica de tipos. Um exemplo é o artigo de Earley (2005), em que o autor 

propõe discutir o problema análogo relativo aos elementos, quando se pergunta se os elementos se 

fazem realmente presentes nos compostos químicos. O título do artigo é provocativo: “porque não 

há sal no mar?” e Scerri (2005) sugere que tal título mereceria um prêmio por sua criatividade. 

Nesse artigo, Earley (2005) propõe ainda que a mereologia padrão da filosofia necessita ser 

ajustada para lidar com os fatos químicos relativos ao que acontece quando os sais estão 

dissociados ou dissolvidos em água. 

Por fim, segundo o que se pode depreender de muitos dos editoriais da revista, existe uma 

complexa relação entre a filosofia da química e a educação química. Se por um lado, para Scerri 

(1999b) é inestimável a contribuição dos educadores químicos sobre questões de filosofia da 

química, pois se pratica filosofia cotidianamente no processo de ensino de química, quando se 

objetiva entender melhor os conceituais fundamentais da química e os diversos aspectos como tais 

conceitos são interligados. Por outro lado, alguns anos depois, Scerri (2006) faz uma forte crítica 

a uma das principais matrizes de compreensão e de ação da educação química, sugerindo que os 

desafios para a utilização do programa construtivista têm aumentado recentemente. 

 

2. HYLE – International Journal for Philosophy of Chemistry 

O periódico Hyle, lançado em alemão em setembro de 1995, foi planejado com a criação do Grupo 

de Trabalho em Filosofia da Química - (APC - Arbeitskreis Philosophie und Chemie), criado em 
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1993. Os membros fundadores da HYLE e suas respectivas universidades foram: Martin Eisvogel 

(Konstanz), Britta Goers (Regensburg), Edzard Han (Berlin), Gerd Hanekamp (Marburg), 

Christoph Liegener (Erlangen), Nikos Psarros (Marburg), Frank Ruhnau (Braunschweig), Klaus 

Ruthenberg (Coburg) e Joachim Schummer (Karlsruhe). Como se vê todos os professores e 

pesquisadores trabalhavam em universidades alemãs, o que explica a revista ter nascido sendo 

publicada em língua germânica. 

O editorial inaugural do periódico (Schummer 1995) lança as ideias principais que norteariam 

o projeto de uma revista exclusivamente voltada para uma disciplina nascente: a filosofia da 

química. Nesse editorial se manifesta a perplexidade diante da negligência com que os filósofos 

da ciência tratam as questões da ciência Química. O editor inclui nessa crítica os próprios 

químicos, que ao contrário dos profissionais das outras ciências, como os biólogos os físicos e 

matemáticos, não estariam “filosoficamente comprometidos” com sua própria ciência. 

Em 1996 sai o segundo número da HYLE, ainda escrito em alemão e com um subtítulo, assim 

como no primeiro número: Mitteilungsblatt des "Arbeitskreises Philosophie und Chemie". Ou seja, 

ainda se fazia referência ao APC, a revista assumia que era ainda apenas um boletim da APC. Um 

fato curioso apresentado no editorial desse segundo número da revista é acerca de seu nome. O 

editor (Schummer 1996a) explica que HYLE era o equivalente para a palavra matéria em grego, 

desde os tempos de Aristóteles, palavra que os gregos criaram para tentarem compreender o que 

hoje chamamos de Química. Em grego a grafia da palavra é υλη. A forma de se pronunciar o nome 

da revista é como se tivéssemos pronunciando duas palavras inglesas ‘who lay’. A revista então 

propõe uma divisão de suas secções: contribuições, o que entendemos ser o equivalente a artigos 

que poderiam ser escritos em alemão ou inglês; uma seção de biografias de químicos que tenham 

feito alguma reflexão filosófica; e finalmente uma seção de resenhas de livros que estivessem 

conectados com o tema da filosofia da química. 

Nesse segundo número do periódico, Schummer (1996b) também apresenta e comenta 

brevemente o ‘estado da arte’ da filosofia da química na Alemanha Oriental (DDR) e fornece uma 

bibliografia de 262 títulos de textos, livros, comunicações em congressos, enfim que se enquadram 

nos temas da filosofia da química e que foram produzidos, naquele momento, na então recém 

extinta DDR. De fato a nova disciplina já estava nascendo com uma quantidade de material 

publicado que precisava ser organizado. Apenas nos dois primeiros números da HYLE a 

quantidade de títulos (os produzidos na antiga DDR e aqueles escritos a partir do ano de 1994) já 

apontava mais de 300 títulos. Ou seja, a disciplina que estava sendo criada já tinha um número 

razoável de publicações. De fato uma disciplina nasce já com um corpo que se encontrava disperso 

anteriormente, escrevia-se sobre algo que não cabia inteiramente em nenhuma disciplina pré-

existente. A partir de tal produção nota-se uma massa crítica que permitiu sustentar a existência 

de uma nova disciplina. 

Vamos apresentar, brevemente, alguns dos temas tratados pela revista para que se tenha uma 

ideia de suas preocupações centrais dentro da filosofia da química. 

No quinto aniversário da revista, em 1999, há um número especial sobre ‘modelos na química’ 

(Schummer 1999). O mesmo tema é abordado nos dois números seguintes. O espaço que a HYLE 

deu à discussão de modelos na Química mostra a importância que o assunto tem para a Química e 

para a Filosofia da Química. A discussão sobre modelos envolve vários de seus aspectos, 

epistemológicos, ontológicos e a relação modelos/realidade. O artigo de Tomasi (1999), por 

exemplo, busca discutir possíveis discrepâncias entre a abordagem operacional utilizada na prática 

experimental da química e os modelos utilizados da teoria para explicar essa prática. Esse 

problema se torna especialmente relevante quando a teoria necessária para explicar dados 

empíricos é a teoria quântica. O artigo reflete sobre critérios para caminhar para uma harmonização 

metodológica quando se trata de analisar dados de química experimental com modelos da física 

quântica (Tomasi 1999).  

Continuando a discutir o papel dos modelos na química, Del Re (2000), discute o papel dos 

modelos, considerando a importância que eles têm para a ciência, especialmente a ciência química. 
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O artigo aborda principalmente modelos físicos (embora mencione brevemente outro tipo de 

modelos: os modelos matemáticos). Define modelos como “representações simplificadas ou 

representações idealizadas de sistemas encontrados no mundo físico”. Neste artigo, o autor foca 

nos modelos físicos, mostrando sua importância para a química seja para descrever cientificamente 

o mundo “lá fora”, seja também para ajudar na cognição do homem acerca das coisas do mundo, 

especialmente quando as coisas não estão diretamente acessíveis aos sentidos. O modelo de spring-

and-ball (isto é, bolas e molas), muito utilizado na química é um exemplo mais ilustrativo de um 

modelo do tipo físico. Modelos físicos podem estar conectados com analogias que por sua vez são 

muito importantes para a produção do conhecimento químico, notadamente quando se trata do 

chamado mundo submicroscópico (Del Re 2000).  

Em 2001 surge outro número temático, dessa vez sobre a ‘Ética na Química’. A perspectiva 

que a revista assume para o lugar da ética é uma demarcação de campo, de formação de uma 

subdisciplina. Tal se dá a partir da ideia que: assim como a Química é um ramo da ciência, a ética 

da Química é um ramo autêntico da filosofia da ciência. Nesse número são produzidos cinco 

artigos que tratam dos seguintes assuntos: i) os aspectos morais envolvidos na produção do 

conhecimento químico (por exemplo, o aumento do conhecimento implica em riscos que devem 

ser assumidos pelos cientistas); ii) a discussão sobre os limites para a síntese química, que não 

pode ser entendida como um lugar ‘onde vale tudo’ (por exemplo, os químicos sintéticos devem 

fazer um severo julgamento sobre as moléculas que estão sintetizando); iii) o excesso de 

manipulação na produção de novas substâncias (por exemplo, a falta de controle dos órgãos 

responsáveis sobre muitos dos produtos químicos mais usados no mundo atualmente); iv) o 

aspecto comercial do estabelecimento de patentes na Química (por exemplo, a necessidade de 

produzir patentes pode ignorar aspectos éticos envolvidos na constituição dessas patentes); e por 

fim, v) uma síntese dos aspectos comerciais da pesquisa, do ensino e dos serviços na área da 

química. Nesse sentido, os artigos defendem a ideia de que é preferível que os próprios químicos 

façam essa crítica ética, do excesso da manipulação e criação de novas substancias, do que essa 

crítica vir de fora da comunidade dos químicos, da sociedade, por exemplo.  

O número seguinte da revista, em 2002, também é dedicado ao tema, o que demonstra a 

preocupação dos filósofos da química com os aspectos éticos relacionados à produção dos 

indivíduos que se relacionam com a química. O foco é a formação do aluno de química na 

universidade e se acredita, então, na ideia que a formação reflexiva desse aluno pode levá-lo a ter 

uma atitude profissional reflexiva e assim caminhar guiado por padrões éticos mais rígidos. 

3. Considerações finais 

Através da revisão de editoriais e de alguns artigos publicados nas duas principais revistas da área, 

buscamos mostrar que a filosofia da química, a despeito da longa negligência filosófica que sofreu 

por parte da filosofia da ciência e dos próprios químicos, está plenamente estabelecida como uma 

legítima disciplina dentro da filosofia da ciência, trazendo reflexões importantes para todos 

aqueles que acreditam no papel crucial que a reflexão filosófica pode trazer para iluminar questões 

da própria ciência. 

Nesse sentido, entendemos oportuno concluir nossa revisão com a sugestão de Laszlo (2001) 

para a redação de artigos para os periódicos de filosofia da química, como o Hyle e o Foundations 

of Chemistry. Em sua opinião os professores de química deveriam ser considerados com uma 

audiência preferencial desses periódicos. Isso se deve ao fato de que os professores de química 

necessitam explicar conceitos difíceis e intricados, então eles necessitam de toda a ajuda que possa 

ser dada. Porém, segundo esse autor, ao fazê-los parte da audiência da filosofia da química, seria 

necessário seguir um imperativo: tornar os artigos legíveis, ou seja, evitar neles o uso excessivo 

de jargão técnico ou filosófico e fazer um balanço cuidadoso entre narrativa e didática.  
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Pode-se depreender dessa recomendação que o autor faz uma crítica aos textos filosóficos, por 

julgá-los herméticos ou demasiadamente rebuscados, por exemplo. É claro que a filosofia necessita 

cuidados e precisão nas suas definições e nos termos que são utilizados para desenvolver as ideias 

em debate. O que Laszlo (2001) talvez queira dizer é que é preciso ter um outro cuidado, ainda 

mais atento com a audiência, que produza aclarações semânticas para os debates que serão 

apresentados filosoficamente. 

Assim, como sugestão final, rogamos que filósofos da química ou filósofos da ciência se sintam 

convidados, então, a escrever para os professores de química! 
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