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A polêmica Duhem-Berthelot acerca do critério para ocorrência das
reações químicas

Oswaldo Melo Souza Filho*

1 INTRODUÇÃO

Desde o começo de sua carreira científica, Pierre Duhem demonstrou estar convencido da superiori-
dade da termodinâmica com relação à mecânica, baseado na generalidade de suas leis (princípio de
conservação da energia e princípio de crescimento da entropia), capazes de abarcar a totalidade dos
fenômenos físicos e químicos e sem fazer hipóteses acerca da estrutura íntima da matéria. Através do
emprego do método dos potenciais termodinâmicos a diferentes processos físicos e químicos é antevista
por ele a possibilidade de unificação da teoria física. Além disso, a incorporação à termodinâmica dos
métodos variacionais da mecânica analítica permitia organizar e classificar, dedutivamente, uma extensa
base empírica e tornavam promissoras as possibilidades operacionais de solução teórica de inúmeros
problemas. Para Duhem, parecia mais frutífero ver a mecânica clássica, a físico-química e o eletromagnetismo
como subordinados a uma termodinâmica generalizada. Desse modo, a termodinâmica não poderia mais
ser considerada um simples ramo da física, ou seja, aquele que estuda somente os fenômenos do calor e
sim a principal base conceitual para a construção de uma teoria física unificada. Duhem denominou de
Energética ou Termodinâmica Geral essa teoria unificada, um objetivo buscado com obstinação durante
toda a sua vida, desde o início de sua carreira científica.

O conceito de potencial termodinâmico vai ser aplicado de forma integradora por Duhem, desde os
seus primeiros trabalhos, a uma imensa variedade de problemas nas áreas de fís ico-química,
eletromagnetismo dos meios contínuos, elasticidade e hidrodinâmica. Em especial a físico-química, deno-
minada por Duhem de “Mecânica Química” terá, como veremos adiante, um papel fundamental no projeto
da Energética (Duhem, 1917, p. 110).

A 20 de outubro de 1884, ainda estudante, Duhem apresentou à julgadora, na École Normale Supérieure,
uma tese de física matemática, intitulada Le potentiel thermodynamique. O júri era composto por Charles
Hermite, Gabriel Lippmann e Émile Picard. A tese foi recusada1 com um julgamento bastante severo da
comissão, ao que tudo indica em decorrência das críticas aos resultados da termoquímica de Marcelin
Berthelot (1827-1907), apresentadas por Duhem nas conclusões de seu trabalho. Berthelot era um grande
químico francês com uma posição influente na política científica francesa. Não se tem conhecimento da
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1 Tendo sua primeira tes e sido recus ada, Duhem pr eparou outra,  desta  vez s obre magnetis mo, a qual
defendeu na Faculté des Sciences de Paris, em 1888 e a publicou, no mesmo ano, nos Annales de la Faculté des
Sciences de Toulouse, sob o título Sur l’aimantation par influence.
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tese original recusada em 1884, porém, é certo que a publicação de 1886, intitulada Le Potentiel
Thermodynamique et ses applications, desenvolveu e ampliou as conclusões e aplicações, relativas ao
potencial termodinâmico, contidas nessa tese (Brouzeng, 1987, p. 37).

O motivo da querela com Berthelot é o princípio do trabalho máximo. Este princípio, desenvolvido
por Berthelot em 1873, estabelece como critério da reação química o calor da reação. Segundo Berthelot,
“toda mudança química, realizada sem a intervenção de uma energia externa, à temperatura constante,
tende na direção da produção de um corpo ou sistema de corpos que liberam mais calor” (Brouzeng, 1987,
p. 43). De acordo com Duhem (1886, p. II-III; 1897a), o critério de Berthelot não explica as reações químicas
de modo satisfatório sendo que melhores resultados são conseguidos com a utilização da energia livre de
Helmholtz, denominada por Duhem de “potencial termodinâmico interno” (F). A crítica de Duhem é ilustrativa
da aplicabilidade dos potenciais termodinâmicos aos fenômenos químicos dentro da visão unificadora da
Energética (Souza Filho, 1998). Além disso, ela inicia uma acirrada disputa pelos fundamentos da mecâni-
ca química: a termodinâmica defendida por Duhem e químicos fora da França e a termoquímica defendida
por Berthelot e seus discípulos2. A disputa sobre os fundamentos da mecânica química é, fora de dúvida, o
motivo principal do clima de hostilidade criado por Berthelot e seus discípulos contra Duhem.

A controvérsia sobre o princípio do trabalho máximo iniciou-se antes da rejeição da tese de Duhem,
em 1884. Duhem conhecia as críticas a Berthelot e as menciona em seus trabalhos3. Enquanto fora da
França, as críticas a Berthelot eram bem aceitas e consolidavam a físico-química como nova ciência, na
França, Duhem sofria um isolamento que o perseguiria até o final de sua carreira. O prestígio acadêmico e
a força institucional de Berthelot contribuíram para isso4. Não se tem notícia de que Duhem tenha alguma
vez se encontrado com Berthelot ou trocado correspondência com ele, tratando desta questão polêmica ou
outra questão científica. Duhem, até o final de sua vida, manteve o seu ponto de vista, fazendo referências
críticas a Berthelot em inúmeras publicações5. Berthelot, por sua vez, não se convenceu das objeções dos
seus críticos, ignorando Duhem e mantendo o seu projeto termoquímico até sua morte em 1907. Em uma
breve nota em 1904, Berthelot (p. 1009) mostrava-se confiante na fecundidade do princípio do trabalho
máximo, afirmando como segue:

Estes resultados gerais, de ordem experimental, repito, e muitos outros documentados no
segundo Volume do meu Essai de mécanique chimique, na minha última Obra (Thermochimie:
donées et lois numériques), e no Memorial impresso depois de 25 anos nos Annales de Chimie et
de Physique, colocamos em evidência o significado das leis termoquímicas: tanto para prever
os f enômenos como para interpretar o  encadeamento e a s ignificação, na dis cussão das
teorias moleculares e das fórmulas constitutivas da Química. Fico feliz de ver [...] que o valor

2 Essa disputa pode ser amplamente apreciada no artigo de Duhem, intitulado “Thermochimie, à propos
d’un livre récent de M. Marcelin Berthelot”, publicado na Revue des Questions Scientifiques em 1897. Ver Dolby
(1894) para uma extensa avaliação desta controvérsia. Ver também: Brouzeng, 1987, cap. I I e cap. VI (p. 113-
121); Jaki, 1987, p. 46-53 e 161-170; e Maiocchi, 1985, p. 95-97.
3 Na sua tese, além de questionar a  adequabilidade do princípio de Berthelot, ele atribui ao químico
dinamarquês Julius Thomsen a anterioridade da formulação do princípio (1854). Thomsen, em um artigo em
1873, reclamou a prioridade.
4 Estudiosos de Duhem comentam que Berthelot teria dito que Duhem nunca ensinaria em Paris e que ele
estava em uma posição de fazer esta afirmação verdadeira (Miller, 1966, p. 49; Martin, 1991, p. 199).
5 Duhem: 1886, Introduction; 1887, p. 162-166; 1893, Préface, cap. IV (Le principe du travail maximum) e cap. V
(Les énergies étrangères);1897a; 1897b, Préface, cap. I V (L’Entropie et le potenciel thermodynamique, §9 Le
principe du travail maximum); 1899; 1900; 1985, 1 a edição 1902, cap. 9 (La mécanique chimique; première
tentatives), cap. 10 (La mécanique chimique fondée sur la thermodynamique), Conclusion; 1910, 2. ed., cap.
5, p. 109-111.
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e a fecundidade dessas  leis e dessas visões é confirmada pela opin ião da maior parte dos
químicos experimentais.

Veremos como a polêmica Duhem-Berthelot pode ser mais bem compreendida observando-se os
aspectos do contexto social e institucional da França neste período e como os elementos puramente cien-
tíficos e racionais do debate parecem perder a sua força.

2 A ENERGÉTICA E A MECÂNICA QUÍMICA

Quando ainda estava no Colégio Stanislas, Duhem realizou, sob orientação de Jules Moutier, estudos
importantes em termodinâmica e físico-química, os quais serviram de base aos seus estudos posteriores
nessa área e orientaram os seus trabalhos científicos, desde o início até o final de sua carreira acadêmica6.
Assim, a descrição do trabalho de J. W. Gibbs, através do livro de G. Lemoine de 1882, intitulado Études sur
les équilibres chimiques, e a primeira parte do artigo de Hermann von Helmholtz, também de 1882, intitulado
“Zur Thermodynamik chemischer Vorgänge”, foram importantes referências com as quais Duhem, desde
cedo, tomou conhecimento dos potenciais termodinâmicos (Miller, 1971, p. 228). Portanto, a compreensão
da termodinâmica como base para uma unificação da física veio com os estudos físico-químicos. No seu
memorial de 1913 Duhem diz que a energética nasceu da mecânica química (Duhem, 1917, p. 110-111),
sendo que a obra-prima de Gibbs, On the Equilibrium of Heterogeneous Substances, de 1875, já continha todo
o plano de sua organização7.

Ainda como aluno do terceiro ano da École Normale, Duhem publicou em 1884 uma nota no periódi-
co Comptes Rendus des séances de l’Academie des Sciences, intitulada “Sur le potentiel thermodynamique et
la pile voltaique”. Essa nota já contém a principal ideia que norteará o projeto da Energética, a saber: a
consideração do método dos potenciais termodinâmicos de Massieu (1869), Gibbs (1875) e Helmholtz
(1882) numa época em que a maioria dos cientistas ainda se utilizava dos processos cíclicos artificiais. Diz
Duhem (1884, p.1113) sobre isso:

Por  este método, que evita a consider ação longa e penosa dos ciclos no estudo da
Termodinâmica, pode-se resumir, em uma teoria única, todos os resultados obtidos até aqui
na aplicação da teoria do calor às mudanças de estado físico ou de estado químico, e um
número cons iderável de resultados  novos; pode-se, no es tudo da capilaridade, libertar-se
das objeções às quais dão lugar à possibilidade de uma mudança de estado do líquido na
vizinhança das superfícies terminais e, ao mesmo tempo, dar uma teoria completa dos atrasos
da ebulição, da sobrefusão etc. Porém, estes resultados são muito numerosos para poderem
ser resumidos, mesmo sucintamente, nesta nota.

O método dos ciclos foi criado por Sadi Carnot em 1824, para o estudo do máximo rendimento
possível de uma máquina térmica. Os resultados de Carnot foram bem gerais e muito além do que poderia
se esperar de um trabalho puramente de engenharia. Suas idéias foram posteriormente desenvolvidas por

6 É importante notar que as preocupações metodológicas , epis temológicas e historiogr áficas  são
inseparáveis do trabalho científico de Duhem, sendo responsáveis por uma significativa produção acadêmica
nessa área e que atuará fortemente no sentido de justificar o seu projeto da Energética. Na próxima seção
veremos alguns aspectos fundamentais dessa justificativa.
7 Sobre esta obra de Gibbs, Martin J. Klein (1990, p. 44) comenta que ela “ampliou vastamente o domínio
abrangido pela Termodinâmica, tratando os fenômenos  químicos, elásticos , de s uperfíc ie e
eletromagnéticos, por um único método unificado”.
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William Thomson, futuro Lord Kelvin (temperatura absoluta) e Rudolf Clausius (princípio da entropia) entre
os anos de 1850 e 1870. O método dos ciclos consiste na aplicação da primeira e da segunda lei da
termodinâmica a um processo cíclico. Em princípio, este método pode ser aplicado para qualquer sistema,
porém, existe uma grande dificuldade operacional na escolha do ciclo, pois, segundo Bazarov (1964, p. 86),
ficamos dependentes da escolha de um ciclo conveniente para a solução de um problema qualquer.

O método dos ciclos é ainda hoje utilizado na engenharia nos problemas de motores, porém, tornam-
se inúteis para tratar das reações químicas, dos fenômenos termelétricos, transições de fase, capilaridade,
viscosidade de fluidos, elasticidade de sólidos etc. É nesse amplo terreno que o método dos potenciais
termodinâmicos demonstra sua superioridade que tanto impressionou a Duhem, ao ponto de considerá-lo
o núcleo da física teórica.

Um aspecto notável do modo como Duhem tratou o conceito de potencial termodinâmico e que o
diferencia de Massieu, Gibbs e Helmholtz, é a maior generalidade por ele conferida a este conceito. Duhem
procurou explorar a relação entre o potencial termodinâmico e o potencial mecânico incluindo este último
na formulação do potencial termodinâmico total (). O potencial termodinâmico total é definido como a
soma do potencial termodinâmico interno ou energia livre de Helmholtz (F) com o potencial das forças
externas (), ou seja,  = F + 8.

O potencial termodinâmico total () é definido por Duhem em 1886 no seu primeiro livro, intitulado
Le Potentiel Thermodynamique et ses applications a la Mécanique Chimique et a l’étude des Phènomènes
Électriques. Para os nossos propósitos, centrados na polêmica Duhem-Berthelot, mostraremos como Duhem
determinou a minimização do potencial termodinâmico total neste livro9. A minimização do potencial
termodinâmico interno segue como consequência.

Partindo do segundo princípio da termodinâmica, tal como Clausius formulou em 1865, Duhem
(1886, p. 4-10) supõe um processo cíclico a-b-a em que a-b é uma transformação reversível e b-a uma
transformação irreversível. Segue-se pela desigualdade de Clausius que no ciclo a-b-a temos:

 )/( TdQ  ≥ 0, ou 
b

a
TdQ )/(  + 

a

b
TdQ )/(  ≥ 0. 

Como a-b é uma transformação reversível podemos escrever:

Sb - Sa = 
b

a
TdQ )/( .

Clausius define então uma quantidade P, associada a todo processo cíclico e chamada de transfor-
mação não compensada, a saber:

P = 
a

b
TdQ )/(  + (Sb - Sa),

na qual P = 0 para transformações reversíveis e P > 0 para transformações irreversíveis.

8 A esse respeito é digno de nota o seu trabalho intitulado Hydrodynamique, Élasticité, Acoustique publicado
em 1891 que mostra o empenho de Duhem em introduzir as noções da termodinâmica na mecânica do
contínuo.
9 No livro de 1893, Introduction a la Mécanique Chimique, Duhem apresenta a minimização do potencial
termodinâmico total em uma exposição que não difere na sua essência, da apresentada no Le Potentiel
Thermodynamique de 1886.
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Se de b-a a transformação for isotérmica (T = constante) a relação acima fica:
P = (Q/T) + (Sb - Sa).

Multiplicando a expressão acima por T temos a expressão:
PT = Q + T(Sb - Sa),

na qual PT, por possuir a dimensão de calor, é chamado de calor não compensado. Duhem multiplica a
expressão acima pelo correspondente ao equivalente mecânico do calor (E), resultando na expressão

ETP = EQ - ET(Sa - Sb),
chamada de trabalho não compensado ().

Segue que o trabalho não compensado é sempre maior ou igual a zero,
 = ETP  0.

Pela 1a lei da termodinâmica sabe-se que
EQ = E(Ua - Ub) + e,

na qual e é o trabalho da força externa. Substituindo EQ na equação do trabalho não compensado, Duhem
obtêm:

 = E(Ua - Ub) + e - ET(Sa - Sb), ou
 = E(Ua - TSa) - E(Ub - TSb) + e .

Como a energia livre de Helmholtz ou potencial termodinâmico interno é definido como  F = E(U - TS),
tem-se:

 = Fa - Fb + e.
Se as forças externas admitirem um potencial podemos então escrever:

e = a - b.
Portanto, o trabalho não compensado pode ser escrito do seguinte modo:

 = (Fa + a) - (Fb + b).
Sendo  = F + , pode-se escrever o trabalho não compensado em uma transformação isotérmica

como a variação do potencial termodinâmico total:

 = a - b .
Como   0, segue que a - b  0.
A minimização do potencial termodinâmico total para a determinação das condições de estabilida-

de do equilíbrio será apreciada por Duhem na consideração do trabalho não compensado () em uma
transformação isotérmica virtual10.

De acordo com Duhem, o trabalho não compensado em uma transformação isotérmica é, como
vimos,

 = a - b.

10 Essa apreciação já é feita no seu primeiro trabalho científico, uma nota publicada em 1884 no Comptes
Rendus, cujo trecho tr anscrevemos: “De raciocínios muito simples baseados nas idéias  que M. Clausius
introduziu na Termodinâmica, mostramos que o calor liberado em uma modificação isotérmica qualquer se
compõe de duas partes: uma equivalente ao trabalho compensado, a outra ao trabalho não-compensado.
Esta última parte é nula, se a modificação é reversível, e é necessariamente positiva, caso contrário. Daí,
deduzimos facilmente o seguinte teorema: Para que um sistema esteja em equilíbrio estável, é suficiente
que toda modificação isotérmica virtual desse sistema corresponda a um trabalho não-compensado nulo
ou negativo. Este teorema lembra o princípio das velocidades virtuais que ele encerra como caso particular.”
(Duhem, 1884, p. 1113).
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Então, escrevendo a modificação isotérmica virtual na expressão diferencial, temos:

 = - .
Como d > 0 em toda transformação isotérmica irreversível, temos que para o equilíbrio do sistema,

é necessário e suficiente que o potencial termodinâmico total,

 = F + ,
seja um mínimo entre todos os valores que esta quantidade possa tomar à mesma temperatura, ou seja,

d < 0.

Em uma transformação isotérmica reversível, d = 0 e conseqüentemente d = 0. Portanto, para uma
transformação isotérmica qualquer a condição para o equilíbrio do sistema é dado pela relação

d  0.

Se o potencial das forças externas for nulo ( = 0), então o potencial total é igual ao potencial
termodinâmico interno ( = F). Portanto, em uma transformação isotérmica qualquer, com o potencial das
forças externas nulo, a condição para o equilíbrio do sistema é dado pela relação

dF  0,

que corresponde à minimização da energia livre de Helmholtz ou do potencial termodinâmico interno.
Enquanto os princípios da termodinâmica constituíam para Duhem o fundamento da Mecânica

Química dentro do seu projeto maior de uma teoria física unificada, a Energética, a aplicação bem sucedida
da termodinâmica aos processos químicos por cientistas americanos da escola de Gibbs e por europeus,
principalmente fora da França, dava nascimento à nova ciência da físico-química11. Duhem era um entusi-
asta da físico-química, pois além da termodinâmica de Massieu, Gibbs e Helmholtz constituir o seu princi-
pal fundamento, assim como da Energética, ele próprio contribuiu significativamente para o seu desenvol-
vimento matemático ao dar uma elegante demonstração de uma equação de Gibbs usando o teorema de
Euler aplicado às funções homogêneas. Essa equação é conhecida hoje como “equação de Gibbs-Duhem”
(Brouzeng, 1987, p. 118-119; Miller, 1963)12.

3 A ENERGÉTICA E A TEORIA DA CIÊNCIA DE PIERRE DUHEM

Em 1892, Duhem publicou o seu primeiro ensaio filosófico intitulado “Quelques réflexions au sujet
des Théories Physique”. Esse ensaio foi redigido como uma aula inaugural do curso de Física Matemática e
de Cristalografia da Faculdade de Ciência de Lille. Depois, viriam outros artigos de fundamental importân-

11 Os trabalhos da escola holandesa de J. H. van t’Hoff e H. W. Bakhuis Roozboom, dos químicos Svante
Arrhenius em Upsala, Wilhelm O stwald  em Leipzig e dos americanos Wilder D. Bancroft e J.  E. Tr evor
consolidaram a físico-química como um dos mais promissores campos de investigação científica do final
do século XIX (Duhem, 1899, p. 260-280). Na França, Berthelot e seus seguidores dominavam completamente
a pesquisa  química, detendo sob o seu controle os principais laboratór ios. O programa de pesquisa da
termoquímica de Berthelot não dava muita importância aos desenvolvimentos físico-matemáticos da
termodinâmica de Massieu, Gibbs e Helmhotz. Por outro lado, Berthelot e seu grupo produziam resultados
experimentais significativ os, o que lhes conferia respeitabilidade internacional.
12 A equação assim se escreve: SdT – Vdp +   d  i = 0, onde p é a pressão, T é a temperatura,   i o potencial
químico dos constituintes do sistema químico, ni o número de mols de cada constituinte, V é o volume e S
a entropia.
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cia na constituição do núcleo da epistemologia, metodologia e historiografia duhemiana. A reflexão na
filosofia da física de Duhem culmina com a publicação em 1906 do La Théorie Physique: son objet, sa
structure que é a expressão mais amadurecida de suas principais teses epistemológicas, ontológicas,
metodológicas e historiográficas13.

Duhem envolveu-se tão profundamente com questões de natureza filosófica e histórica de modo a
desautorizar qualquer alusão de que elas tenham sido apenas secundárias, ou mesmo marginais, em
relação à sua obra científica. Porém, se é certo que a sua concepção de ciência e seus estudos históricos
justificaram e influenciaram decisivamente as suas opções na prática científica, não menos certa é a
observação de que esta mesma prática, juntamente com a sua experiência docente, precedeu e influenciou
os seus trabalhos filosóficos e a sua pesquisa historiográfica. Isto é confirmado pelo próprio Duhem
(1989b, p. 126) no ensaio de 1905, intitulado “Physique de croyant”, quando ele diz que “nossas idéias
sobre a natureza da teoria física nasceram, pois, da prática científica e das exigências do ensino”. Entretan-
to, acreditamos que as relações entre o Duhem físico, filósofo e historiador sejam mais complexas do que
a cronologia das publicações e seu próprio depoimento possam sugerir, isto é, a de que o físico precedeu o
filósofo e este o historiador (Leite, 2012, p. 36-37). Sendo assim, o objetivo de unificação da física teórica
possui, em Duhem, três aspectos indissociáveis: o primeiro é puramente científico e diz respeito tanto aos
resultados experimentais quanto matemáticos relacionados à Termodinâmica até então disponíveis na
época; o segundo é filosófico e vai se desenvolver em uma série de considerações metodológicas,
epistemológicas, ontológicas e axiológicas acerca da teoria física; o terceiro é historiográfico e resulta de
um intenso trabalho de Duhem em descrever e explicar a evolução das teorias físicas.

No primeiro aspecto podemos encontrar ao longo de todos os trabalhos científicos de Duhem uma
alusão, ora direta, ora indireta à superioridade do método dos potenciais termodinâmicos que vai se
constituir, como veremos, no modelo para as suas prescrições metodológicas em trabalhos filosóficos, a
partir de 1892. Essa superioridade do método dos potenciais termodinâmicos consiste de três caracterís-
ticas básicas:

1o) a generalidade dos princípios da Termodinâmica (conservação da energia e crescimento da
entropia) que permite aplicá-los, de forma dedutiva, aos problemas específicos relacionados a sistemas
físicos de diferentes naturezas;

2o) a unidade que pode ser conferida à teoria física, se esta for regulada pelos princípios gerais da
Termodinâmica associada aos procedimentos analíticos da Mecânica de Lagrange14;

13 A teoria da ciência de Duhem apresenta uma complexidade e unidade entre as suas teses que para os
objetivos deste trabalho apresentaremos apenas os aspectos mais diretamente ligados à construção da
Energética. Sendo assim, daremos destaque aos aspectos metodológicos e epistemológicos do pensamento
filosófico duhemiano deixando de lado a sua justificativa  histor iográfica e o  seu realismo ontológico
(Souza Filho, 2009).
14 É fundamental dizer que as analogias entre o potencial termodinâmico e o potencial mecânico e entre a
minimização do potencial termodinâmico e o princípio dos trabalhos virtuais, feitas por Duhem em inúmeros
trabalhos, tornaram plausível considerar a Mecânica Analítica de Lagrange, mais desenvolvida e completa
do ponto de vista formal, como um modelo matemático a ser estendido e generalizado (Souza Filho, 1998).
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3o) a não utilização de hipóteses acerca da estrutura íntima da matéria, intrínseco ao método
fenomenológico dos potenciais termodinâmicos15 e da Mecânica lagrangeana16.

Essas características básicas do método fenomenológico da Termodinâmica e da Mecânica
lagrangeana são transpostas por Duhem à sua concepção de física teórica estabelecida no seu primeiro
ensaio filosófico. No início deste ensaio de 1892, Duhem define o objetivo ou fim da teoria física de modo
muito semelhante ao do ensaio de Ernst Mach de 1895, no qual este atribuía à teoria apenas uma função
econômica. Diz Duhem:

a ciência teórica tem por fim aliviar a memória e ajudá-la a reter mais facilmente o aglomerado
das leis experimentais.  Quando uma teoria é cons tituída, o físico, ao invés de r eter
isoladamente um aglomerado de leis, não necessita reter senão a lembrança de um pequeno
número de definições e proposições enunciadas  na linguagem das matemáticas. (Duhem,
1989a, p. 14).

No final deste ensaio, Duhem resume o seu ponto de vista afirmando que o objetivo da física teórica
é “ligar entre si e classificar os conhecimentos adquiridos pelo método experimental” (Duhem, 1989a, p. 36).
Portanto, o físico teórico deve, segundo Duhem, tornar as hipóteses, tanto quanto seja possível, em simples
tradução ou representação simbólica das leis experimentais. Esta concepção da física teórica, como teoria
representativa, opõe-se à concepção explicativista da teoria física (Duhem, 1989a, p. 25-27; 1981, cap. III).
Segundo esta última concepção, que norteia as teorias mecanicistas e atomistas, a física deve buscar a
explicação das leis experimentais por meio de hipóteses sobre as propriedades fundamentais da matéria
ou sobre a natureza íntima dos fenômenos. As hipóteses na concepção explicativista da física teórica são,
portanto, uma construção teórica de caráter hipotético-dedutivo que buscam a explicação das causas
essenciais dos fenômenos observáveis. Para Duhem, a explicação das causas essenciais dos fenômenos
observáveis é uma tarefa da metafísica e não da física. O físico deve se preocupar em construir teorias
representativas. A demarcação entre física e metafísica, estabelecida por Duhem em 1893 no ensaio intitulado
“Physique et Metaphysique”, determina rigidamente que a física deve se ocupar dos fenômenos enquanto a
metafísica da essência ou causa destes. Portanto, uma concepção explicativista da teoria física é passível
de toda crítica.

15 Por exemplo, em 1885, em um trabalho sobre capilaridade, publicado no Annales Scientifiques de l’École
Normale Supérieure Duhem (p. 253) diz que “[...] graças à Termodinâmica, é possível libertar a teoria dos
fenômenos capilares da hipótese da atração molecular [...]”. O sentido da noção de “método fenomenológico”
que aqui adotamos  é mais próximo ao de Mar io Bunge (197 4, p. 70-1) que ass inala as diferenças  das
abor dagens  do tipo “fenomenológica” ou da “caixa negra”  e do t ipo “macroscópica”,  pois os sistemas
microscópicos da física nuclear e atômica podem ser tratados segundo uma abordagem fenomenológica (p.
ex.:  Teoria da Matriz de Espalhamento). Concordamos com este esclarec imento de Bunge e a inda
acrescentamos que a estr utura teórica da Energética duhemiana pode muito  bem ser compreendida na
conceituação de Bunge das teorias fenomenológicas ou da caixa negra. Sendo assim, é errôneo dizer que
a Energética duhemiana é uma “teoria macroscópica”, no sentido que Zemansky e Dittman (1997, p. 3)
atribuem ao chamado “ponto de vista macros cópico”  que f az ref erência  à escala das  grandezas. Esta
referência não é relevante para a Energética de Duhem.
16 Uma característica importante da formulação analítica lagrangeana,  da qual se benef iciou Duhem na
construção da Energética, é sua utilidade como um recurso heurístico na construção de outras teorias, não
necessariamente mecânicas. De fato, a Mecânica Analítica pode ser vista muito mais como uma estrutura
matemática de grande generalidade do que propriamente uma teoria mecânica. Segundo Bunge (1957, p.
218)  a formulação lagrangeana “quando aplicada a um problema fís ico, pr oduz em um sentido a  sua
desmecanização, na medida em que ela dispensa os mecanismos”.
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No ensaio de 1893, intitulado “L’École Anglaise et la Théorie Physique”, Duhem (1989c, p. 78) estabe-
lece sua concepção de “teoria ideal e perfeita”:

É melhor, e mais perfeito, coordenar  um conjunto de leis experimentais por meio de uma
teor ia única, da qual todas as partes,  logicamente encadeadas, decorrem numa ordem
irrepreensível de um certo número de hipóteses fundamentais estabelecidas de uma vez por
todas, do que inv ocar, para classificar ess as mesmas leis, um grande número de teorias
irreconciliáveis (...).

Essa caracterização da estrutura da teoria perfeita como uma “teoria única” composta por um “certo
número de hipóteses fundamentais”, representa o ideal duhemiano de unificação da teoria física mediante
a construção de um sistema dedutivo de proposições matemáticas, ordenadas coerentemente17. Mais adi-
ante, Duhem (1989c, p. 79) diz que “por mais imperfeitas que sejam nossas teorias físicas, elas podem e
devem tender para a perfeição...”.

Essa tendência à perfeição da teoria física pode ser entendida como um princípio axiológico, impos-
to por Duhem como uma norma para o físico teórico buscar a unidade da teoria.

Essa perfeição, a que pode e deve tender a teoria física, é concebida então como uma teoria unificada
de cujas definições e princípios é deduzido logicamente o conjunto das leis experimentais. Evidentemente,
todo o esforço de Duhem na construção da Energética orientou-se por esse ideal de perfeição da teoria
física que vai ser reafirmado em escritos posteriores. Assim, em um longo comentário sobre sua obra
científica, redigida em maio de 1913 para a Academia de Paris, Duhem aí incluiu também uma justificativa
filosófica e historiográfica da mesma. Na justificativa filosófica, está presente a mesma concepção de
teoria física que Duhem apresentou em seus trabalhos anteriores evidenciando o convencionalismo e o
instrumentalismo metodológicos. Segundo ele (Duhem, 1990a, p. 184), os princípios da Energética são
“puros postulados” ou “decretos arbitrários da razão”, que se justificam quando produzem conseqüências
ajustadas às leis experimentais. Portanto, a Energética ou Termodinâmica Geral é um projeto de unificação
da física teórica que possui um nítido caráter axiomático, uma vez que prescreve a construção de uma
teoria física a partir de definições e princípios (“puros postulados”) dos quais são extraídas conseqüências
por via dedutiva.

Outro aspecto da Energética refere-se à sua base empírica. Este aspecto é considerado por Duhem
como a primeira operação de construção de teorias, a saber: a definição de grandezas algébricas e geomé-
tricas e a sua mensuração.

Na sua concepção empirista da gênese do conhecimento do mundo exterior, contida em seu ensaio
filosófico de 1892, Duhem estabelece duas etapas que antecedem a etapa teórica: os fatos particulares e as
leis experimentais18. É a partir dos fatos particulares que se elaborarão noções físicas - como, por exemplo,
a noção de calor- sobre as quais assentarão as leis experimentais (Duhem, 1989a, p. 14-16). Pela operação
de definição, determinam-se as grandezas algébricas ou geométricas, que representam noções físicas

17 No seu ensaio de 1892 (“Quelques réflexions au sujet des théories physiques”), Duhem (1989a, p. 25)
refere-se à termodinâmica como “uma das mais perfeitas teorias”, o que comprova o seu papel de modelo
na elaboração de suas teses metodológicas, assim como a sua centralidade no seu projeto científico.
18 Cabe lembrar que não há implicações indutivistas nessa concepção, uma vez que Duhem (1989a, p. 15)
considera o domínio teórico independente por natureza do domínio dos fatos observados (Duhem, 1981, p.
219).
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qualitativas ou quantitativas19. É por meio dessas grandezas que Duhem estabelece os fundamentos ini-
ciais da física teórica sem recorrer às hipóteses concernentes à estrutura íntima da matéria, mas, tão
somente baseando-se em propriedades observáveis que compõem os fenômenos físicos20.

A concepção duhemiana de teoria física apresenta, então, cinco aspectos que são essenciais para as
considerações metodológicas e epistemológicas da Energética, a saber:

1o) a busca da unidade lógica para adequar a teoria física às exigências axiológicas da perfeição da
física;

2o) o convencionalismo ao nível metodológico na escolha de hipóteses: os “puros postulados” ou
“decretos arbitrários da razão” da teoria física;

3o) a dedução matemática das leis experimentais a partir das hipóteses, tomadas como princípios
da teoria física, e das definições;

4o) a referência, direta ou indireta, das grandezas físicas às propriedades observáveis;
5o) a não referência das hipóteses à estrutura íntima da matéria.

Esses aspectos da concepção duhemiana da física teórica apontam naturalmente para uma teoria
física comprometida de forma intrínseca não só com uma perspectiva fenomenológica, mas também com
uma estrutura axiomática.

Cabe notar que é parte integrante da teoria da ciência de Duhem pesadas críticas ao mecanicismo
(método hipotético dos físicos continentais), ao atomismo e ao método de construção de modelos (físicos
ingleses), presente em todos os seus trabalhos filosóficos. A crítica ao mecanicismo e ao atomismo baseia-
se na tese demarcatória entre física e metafísica e a crítica ao método dos modelos da escola inglesa
baseia-se na tese axiológica da unidade da teoria. Nenhuma dessas críticas atinge a Termoquímica de
Berthelot. Ambos rejeitam o atomismo e ambos colocam a base empírica como primeiro passo na constru-

19 A distinção que Duhem (1981, p. 159-171) faz entre as propriedades das grandezas físicas, classificando-
as de quantitativas e qualitativas, é a mesma que se faz, modernamente, entre as variáveis extensivas e
intensivas (ver Callen, 1960, p. 9 e p. 33; Prigogine, Defay, 1950, p. 2). Um parâmetro extensivo é aquele cujo
valor em um sistema é a soma do seu valor em cada um dos subsistemas que compõem o sistema como um
todo. Um parâmetro extensivo representa uma propriedade quantitativa do sistema, pois, como diz Duhem
“é suscetível de adição”. Como exemplos de parâmetros extensivos temos a massa, o volume, o número de
mols, a energia e a entropia. Um parâmetro intensivo é aquele que possui um valor bem determinado em
cada ponto do sistema. Ev entualmente, o valor  em uma porção do sis tema pode ser  igual ao valor no
sistema como um todo. Essas características são as que Duhem atribuiu às propriedades qualitativas. A
temperatura, a pressão e o potencial eletroquímico são exemplos de parâmetros intensivos.
20 No “Quelques réflexions au sujet des théories physiques” de 1892, Duhem (1989a, p. 34) coloca como uma
verdade incontestável que “toda pesquisa física tem a experiência como ponto de partida e como ponto de
chegada”. No “Quelques réflexions au sujet de la physique expérimentale”, de 1894, ele (Duhem, 1989d, p.
98) deixa de lado a experiência como ponto de partida e afirma que “as verificações experimentais não são
a base da teoria, elas são o seu coroamento”. Assim, o empirismo de Duhem, como base da construção
teórica, deve ser entendido como uma adesão ao método fenomenológico e não como uma dependência
das hipóteses aos dados observacionais. De acordo com Duhem (1989a, p.17), o físico teórico tem ampla
liberdade de escolher as hipóteses que devem servir de princípios ou postulados da teoria física. Guardadas
as diferenças com os seus primeiros ensaios f ilosóficos, Duhem (1981, p. 335) mantém, no La Th éorie
Physique, apenas três exigências lógicas - defendidas também nos seus ensaios filosóficos anteriores - que
as hipóteses não podem deixar de observar, a saber: 1 a) “uma hipótese não ser á uma proposição auto-
contr aditória”; 2a) “as diversas h ipóteses que devem f undamentar  a física não se contradirão umas às
outras”; 3a) “as hipóteses serão escolhidas de tal maneira que, de seu conjunto, a dedução matemática
poss a tirar conseqüências que representam, com uma aproximação suficiente, o  conjunto de leis
experimentais”.
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ção de teorias. Ambos também consideram fundamental a unidade teórica em uma teoria fenomenológica.
Portanto, as opções metodológicas e epistemológicas não concorreram para a controvérsia Duhem-Berthelot.

4 A TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE MARCELIN BERTHELOT (1827-1907) E O PRINCÍPIO DO TRABALHO MÁXIMO

Pierre Eugène Marcelin Berthelot iniciou sua vida acadêmica em 1851 no Collège de France como
assistente do químico Antoine Jérôme Balard, seu primeiro mestre de química e descobridor do bromo. Em
1854 fez sua reputação através de sua tese de doutorado, Sur les combinaisons de la glycérine avec les acides.
Em 1859, foi indicado como professor de química orgânica na École Supérieure de Pharmacie e em 1865
assumiu a nova cadeira de química orgânica no Collège de France, começando sua pesquisa em calorimetria
química.

À parte do seu trabalho científico que o notabilizou21, Berthelot construiu uma sólida carreira na
política científica francesa, responsável pela extensa influência por ele exercida no meio acadêmico e com
sérias consequências para quem ousasse se lhe opor, que foi o caso de Duhem. Assim, em 1863 tornou-se
membro da Académie de Medicine; durante o cerco de Paris em 1870-71, na guerra franco-prussiana, ele foi
presidente do Comitê Científico de Defesa; em 1873 entrou na Académie de Sciences de Paris na qual se
tornou secretário perpétuo em 1889 sucedendo a Louis Pasteur; em 1876 foi nomeado “Inspecteur général
de l’Enseignement supérieur”; em 1881 foi eleito senador vitalício; no ministério de René Goblet ele foi
ministro da Instrução Pública durante os anos 1886-87; no gabinete do governo de Léon Bourgeois em
1895-96, ele comandou a pasta dos Negócios Estrangeiros; e, finalmente, em 1901, foi celebrado em Paris
o seu jubileu científico. Em 18 de março de 1907 ele morre subitamente logo depois da morte de sua esposa.
Eles foram enterrados no Panteão de Paris, em uma cerimônia fúnebre nacional, no dia 25 de março de
1907.

Na época de Berthelot acreditava-se que uma atividade vital deveria intervir, em alguma medida, na
formação das substâncias orgânicas. Ele se opôs a essa concepção e ao produzir sinteticamente, em
laboratório, numerosos hidrocarbonetos, gorduras naturais e açúcares, provou que os compostos orgâni-
cos podiam ser formados a partir de substâncias inorgânicas e pelos métodos usuais de manipulação
química, obedecendo às mesmas leis dos compostos inorgânicos. As suas investigações sobre compostos
orgânicos foram publicadas em inúmeros artigos e livros22, e já no final de sua carreira passa a se dedicar
também à história da química23, dando inúmeras contribuições, bem como às relações entre ciência e
filosofia e ciência e moral24.

No entanto, a grande ambição de Berthelot era estabelecer para os fenômenos químicos leis gerais
semelhantes às leis gerais da mecânica. Nessa perspectiva, ele dirigiu suas pesquisas em calorimetria
química para buscar um princípio universal para as reações químicas.

21 Os trabalhos científicos notáveis sobre a síntese química asseguraram a celebridade de Berthelot que é
condecorado sucessivamente com a Légion d’honneur : em 1861, “chevalier”; em 1867, “officier ”; em 1879,
“commandeur”; e em 1886, “grand officier ”. Em 1883 foi agraciado, juntamente com o químico dinamarquês
Julius Thomsen, com a medalha Davy da Royal Society de Londres.
22 Dentre os quais se destacam o livro de 1860, Chimie organique fondée sur la synthèse, e o de 1901, Les Cerbures
d’hydrogène.
23 Destacamos: Les Origines de l’alchimie (1885), Collection des anciens alchimistes grecs (traduções do grego
antigo, siríaco e árabe de vários tratados sobre alquimia e química, 1887-88), Introduction à l’étude de la chimie
des anciens et du moyen âge (1889), La Révolution chimique, Lavoisier (1890) e La Chimie au moyen âge (1893).
24 Destacamos: Science et philosophie (1886) que contém uma bem conhecida carta a Renan sobre “La Science
idéale et la science positive” e Science et morale (1897).
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Em 1873 Berthelot publica no Bulletin de la Société Chimique de Paris o artigo intitulado, “Sur la
statique de dissolution saline”, que contem a formulação do seu Princípio do Trabalho Máximo. Este princí-
pio, conforme foi apresentado no artigo de 1873 e depois sempre reafirmado em trabalhos posteriores
como o terceiro princípio da Termoquímica25, pode ser assim enunciado:

Toda transformação química realizada sem a intervenção de energia externa, à temperatura
constante, tende na direção da produção de um corpo ou sistema de corpos que liberam mais
calor.

A ideia básica subjacente a toda pesquisa química de Berthelot, é que todo fenômeno químico
depende da ação de forças físicas que podem ser determinadas e medidas. Embora Berthelot não compar-
tilhasse do ponto de vista atomístico na química, guardando mais proximidade com as perspectivas
energetistas26 de Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) e Duhem, ele estava certo de que havia resolvido,
através das medidas caloríficas das reações químicas, o problema colocado por Claude Louis Berthollet
(1748-1822) sobre as forças das afinidades químicas27.

Berthelot continuou a sua luta pela termoquímica mesmo tendo praticamente toda a comunidade
internacional de químicos contrária ao seu ponto de vista.

5 A POLÊMICA DUHEM-BERTHELOT: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES À LUZ DA TEORIA DAS CONTROVÉRSIAS DE
MARCELO DASCAL

5.1 A teoria de Dascal

Para entender o fenômeno das controvérsias, Dascal propôs como hipótese geral uma tipologia que
consiste de dois conjuntos de “tipos ideais” abstratos (Dascal, 1998). Os dois conjuntos representam dois
níveis “macro” de organização os quais Dascal denominou, respectivamente, de “estratégico” e “tático”. O
primeiro nível, são os tipos de polêmica: refere-se à estrutura da controvérsia; o segundo nível, são os tipos
de manobra da polêmica: refere-se ao processo da controvérsia.

25 Em 1879 publica o livro Essai de Mécanique Chimique, fondée sur la Thermochimie (2 v.) e em 1897 publica o livro
Thermochimie: donnée et lois numériques (2 v.) que Duhem comenta e critica em um longo ensaio (1897a).
26 O energetismo era um ponto de vista na ciência que começou com William John Macquorn Rankine (1820-
1872) em 1853 e 1855, ganhando força na segunda metade do século XI X com o trabalho termodinâmico de
Gibbs de 1875, responsável pela afirmação da físico-química como um dos mais promissores e bem-sucedidos
campos de pesquisa. A energética, tanto a de Rankine, quanto a de Duhem e de Ostwald, guardavam em
comum os pr incípios da termodinâmica como a base da física  e da química, bem como rejeitavam as
hipóteses atomísticas da estrutura da matér ia. Afora iss o, as perspectivas s e distanciavam: Rankine
permanecia mais no âmbito dos estudos das transformações da energia; Duhem tomava uma perspectiva
mais formal para toda a física, ligada à analogia da estrutura matemática da mecânica analítica com os
potenciais termodinâmicos; Ostwald tomava a energia como um fundamento ontológico para uma visão
monista do universo, abarcando não só a realidade da física e da química, mas indo além, abarcando o
mundo biológico, a mente e a sociedade.
27 Berthollet publicou em 1803 um trabalho, muito apreciado por Duhem, intitulado Essai de statique chimique
que buscava estabelecer, rigorosamente, os fundamentos teóricos da química. Este trabalho partia de uma
concepção mecanicista newtoniana, fazendo uma analogia da força da gravidade com as forças no nível
microscópico, através das quais as substâncias químicas atraiam-se entre si. Berthollet sustentou que a
medida das forças de afinidade química seria determinada somente pela natureza dos reagentes e seria
invariante sob todas as condições físicas e químicas.
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Os tipos de polêmica são três: discussão, disputa e controvérsia.
Na discussão, os debatedores concordam com os métodos gerais e com as teorias fundamentais; o

objeto da discussão é um assunto ou problema bem situado e definido que permite soluções, as quais
consistem na aplicação de procedimentos aceitos em um campo bem delimitado pelos contendores. A
polêmica é sobre um elemento testável, ou um possível erro relacionado a algum importante conceito ou
procedimento nesse campo. O processo de decisão acerca do problema em questão é do tipo problem
solving sendo próximo do esquema de conjecturas e refutações popperiano, no qual um debatedor procura
demonstrar o seu ponto de vista ao outro. A discussão trata basicamente do estabelecimento da verdade.

Na disputa, o objeto também é um problema bem situado e definido, contudo, ao invés de permitir
soluções, no máximo ela pode “dissolver” ou “ser dissolvida”, pois não há acordo entre os debatedores com
relação a valores e interesses e os elementos passíveis de demonstração não estão presentes. Os debatedores
não aceitam em nenhum ponto que suas definições, conceitos ou métodos possam estar radicados em
algum erro, nem aceitam qualquer procedimento para decidir a disputa. A raiz do problema não é o erro,
mas diferenças de atitudes, sentimentos ou preferências que parecem insolúveis. A disputa segue o modelo
da “contenda”. Assim, não ocorrem deliberações na disputa; pois o que se pretende é vencer o oponente.

Na controvérsia, os debatedores concordam parcialmente com os conceitos e com as teorias funda-
mentais, mas revelam profundas divergências sobre os métodos existentes de resolução de problemas.
Além disso, não tem um problema específico constante a ser resolvido, podendo propagar-se para outros
problemas. Na controvérsia, os problemas não são percebidos como uma questão de erros a corrigir, nem
são aceitos procedimentos para se decidir sobre eles. Controvérsias são um processo contínuo que ocupam
uma posição intermediária entre a discussão e a disputa, no qual os debatedores procuram argumentar e
contra-argumentar buscando convergências e acordos. Portanto, os problemas não são solucionados como
em uma discussão, nem “dissolvidos”, ou dissuadidos como em uma disputa, mas, no melhor dos casos,
resolvidos. A sua resolução pode consistir na “pesagem” ou ponderação das posições antagônicas para
ver de que lado está a razão, ou em modificar as posições aceitas pelos contendores, ou ainda, em esclare-
cer a natureza das diferenças em questão. As controvérsias tratam basicamente da persuasão, seguindo
um modelo deliberativo na busca da resolução mais razoável.

Os tipos de manobra da polêmica são também três: prova, estratagema e argumento.
Uma prova é uma manobra cujo objetivo é o estabelecimento da verdade de uma proposição empre-

gando inferências válidas que conduzem de determinadas proposições verdadeiras a uma proposição a
ser provada. Esta manobra tem afinidade com a discussão.

Um estratagema é uma manobra cujo objetivo é provocar uma determinada audiência a reagir de
certo modo, induzindo-a a acreditar que uma determinada proposição, ou teoria é verdadeira. Pode envol-
ver autoengano e dissimulação. Os estratagemas podem envolver também as conhecidas falácias não
formais (Copi, 1981, p. 73-100). A força dessa manobra consiste em deixar o contendor “sem palavras”, isto
é, incapaz de reagir em uma contramanobra satisfatória. Esta manobra tem afinidade com a disputa.

Um argumento é uma manobra cujo objetivo é persuadir o contendor em acreditar que uma proposi-
ção ou teoria é verdadeira. Como os estratagemas os argumentos tratam também das crenças, atitudes e
sentimentos, mas diferentemente daqueles tentam alcançar os seus efeitos, fornecendo admissíveis razões
para induzir no contendor a crença, atitude ou sentimento desejado. Diferentemente das provas, estas
razões não precisam estar baseadas em padrões de inferência logicamente conclusivas e evidências verí-
dicas, bastando um raciocínio plausível e algum acordo factual. Esta manobra tem afinidade com a contro-
vérsia.



421

No contexto da polêmica Duhem-Berthelot e de acordo com a conceituação de Dascal podemos
verificar que estão presentes dois tipos de polêmica: a discussão e a disputa. Não há controvérsia.

5.2 Discussão: o debate científico

Os elementos de discussão são bastante nítidos: tanto Duhem quanto Berthelot aceitam a primeira
e a segunda lei da termodinâmica. Mesmo a segunda lei, mais problemática para Berthelot, não é questio-
nada por este em nenhum momento. São bem conhecidas as dificuldades teóricas de assimilação do
princípio do crescimento da entropia. Muitos físicos a viam como obscura e Rankine chegou a propor outra
interpretação, diferente da de Clausius (Hutchison, 1981). Berthelot não entrou nessa discussão tampouco
respondeu ao desafio teórico dos potenciais termodinâmicos. As suas indagações foram de interpretação
da experiência e sobre aquilo que se podia medir no laboratório. Duhem e Berthelot permaneceram, cada
um, em seu terreno seguro: o primeiro apontando o erro teórico do segundo e o segundo mostrando os
resultados experimentais ao primeiro. Para a polêmica evoluir para uma controvérsia seria necessário
uma aproximação entre os contendores no sentido de se buscar convergências, novas interpretações,
novos conceitos e novas experiências. A franca hostilidade entre ambos praticamente impossibilitou esta
via.

Na sua polêmica com Berthelot (Duhem, 1897a; Jaki, 1987, p. 46-53 e 161-170; Maiocchi, 1985, p. 95-
97), Duhem apoiou-se, por um lado, na proposição de Jules Moutier (1876), na qual as reações exotérmicas
são aquelas produzidas a temperaturas mais baixas e reações endotérmicas, a temperaturas mais altas; e,
por outro lado, nos trabalhos de dissociação dos compostos de Henry Saint-Claire Deville (1818-1881), que
apontavam as dificuldades experimentais do princípio do trabalho máximo com relação às reações
endotérmicas e às próximas do equilíbrio. Para evitar a refutação experimental, Berthelot atribuiu esta não
adequação dos dados ao seu princípio à influência de uma ação física, introduzindo uma rígida distinção
entre física e química. Saint-Claire Deville, ao contrário, mantinha uma continuidade entre reações quími-
cas e mudanças de estado físico que permitia tratar esses fenômenos de forma unitária – visão partilhada
por Duhem.

Assim, o critério mais adequado para a tendência da reação química, a temperatura constante, é o
da minimização do potencial de Helmholtz (F). Caso se considere a reação química em condições de tempe-
ratura e pressão constantes, o critério é o da minimização do potencial de Gibbs (G). O princípio do
trabalho máximo só é exato no zero absoluto (T = 0), pois a essa temperatura as funções atribuídas por
Berthelot à energia interna U e à entalpia H igualam-se respectivamente à energia livre de Helmholtz [dF =
d(U - TS), com T = 0 tem-se dF = d(U)] e à energia livre de Gibbs [dG = d(H - TS), com T = 0 tem-se dG = d(H)]
(Callen, 1960, p.105-6).

Berthelot defendia o seu princípio alegando que no estrito escopo da química as medidas eram
exatas. Sendo assim, Berthelot considera o seu princípio válido, pois tanto no caso das reações endotérmicas,
quanto no caso das próximas do equilíbrio, ocorre, de fato, uma mudança de estado físico que absorve
calor, sendo que a ocorrência química, propriamente, se dá liberando calor conforme estabelece o seu
princípio (3ª lei da Termoquímica). As três leis da Termoquímica de Berthelot são:

1. Princípio do trabalho molecular: a quantidade de calor liberada em uma reação mede a soma dos
trabalhos químicos;

2. Princípio do estado inicial e do estado final: se um sistema de corpos simples ou composto realiza
uma transformação física ou química, sem nenhum efeito mecânico exterior ao sistema, a quantidade de
calor absorvida ou liberada nesta transformação depende somente do estado final e inicial do sistema;
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3. Princípio do trabalho máximo: estabelece que as reações químicas ocorrem quando liberam calor
(Q > 0).

Para Duhem a Mecânica Química deve estar baseada nos dois princípios da Termodinâmica (Conser-
vação da Energia: dQ = dU + A pdV; Aumento da Entropia: ∫(dQ/T) ≥ 0) . Berthelot não leva em conta o
Princípio da Entropia nesta questão considerando apenas a Conservação da Energia (o calor, a energia
interna e o trabalho). Duhem toma como base os resultados teóricos de François Massieu (1869), J. W.
Gibbs (1875-78) e H. Helmholtz (1882) chamando de potencial termodinâmico interno a função: F = E (U – TS).
Sendo assim, as reações químicas ocorrem quando

dF ≤ dU –TdS – SdT (dF ≤ 0, para T e V constantes). 
Para Berthelot as reações químicas ocorrem quando Q > 0.

Em 1894, Berthelot publica no Comptes rendus de l’Académie des Sciences o artigo “Le principe du
travail maximum et la entropie” no qual tenta defender o seu princípio do ponto de vista teórico questionan-
do as medidas da entropia. Em 1904, publica no mesmo periódico o artigo “Remarques sur quelques régles
thermochimique relativement à la prevision des réactions”, mantendo sua posição independentemente da
apreciação internacional favorável aos potenciais termodinâmicos. Aparentemente, a maior sofisticação
matemática, bem como uma consideração analítica mais rigorosa tenha afastado a escola de Berthelot,
mais afeita aos trabalhos experimentais, da tradição de Gibbs, mais teórica. Para Duhem, um físico-
matemático rigoroso, os resultados bem-sucedidos da aplicação do formalismo gibbsiano aos problemas
físico-químicos, termoelétricos e termomecânicos foram decisivos para incorporá-lo em um programa
ambicioso de unificação da física teórica. A mecânica química fundamentada na termodinâmica apoiava-
se em uma sucessão de problemas resolvidos com o mais alto rigor analítico e aqueles passíveis de o
serem, um critério suficiente para Duhem aceitar a universalidade do método dos potenciais termodinâmicos.
Berthelot, por sua vez, buscava prioritariamente dados experimentais, não se convencendo dos cálculos
teóricos do formalismo dos potenciais termodinâmicos.

No final do século XIX, a comunidade internacional dos químicos, em peso, rejeitava a interpretação
de Berthelot e adotava a interpretação gibbsiana defendida por Duhem na França. Por que Duhem permane-
ceu isolado, apesar do apoio internacional? Por que a interpretação de Berthelot continuou sendo adotada
na França, apesar da rejeição internacional? Para Dolby (1984, p. 392), a insistência de Berthelot em
continuar defendendo o Princípio do Trabalho Máximo não era apenas retórica e fruto da sua autoridade
dentro da centralizada ciência francesa. O Princípio do Trabalho Máximo acumulou uma vasta massa
experimental de dados químicos com poucas exceções, o suficiente para não descartá-lo, mesmo conside-
rando-o limitado e imperfeito. Concordamos com Dolby no que diz respeito aos dados experimentais de
Berthelot, que mesmo Duhem não questionava. Entretanto, o ponto de discórdia era justamente a interpre-
tação teórica. Por que a interpretação de Berthelot só se manteve na França? É evidente que a forte influên-
cia institucional de Berthelot foi decisiva para isso.

5.3 Disputa: os elementos contextuais da Terceira República Francesa e da atividade político-institucional de
Berthelot

Os elementos de disputa são inquestionáveis e nos remetem ao contexto histórico da França da
segunda metade do século XIX: a Terceira República Francesa de 1870 a 1940. Todas as altíssimas qualida-
des argumentativas de Duhem, sua lógica, sua erudição, sua escrita correta e clara, além de sua brilhante
carreira acadêmica caem por terra perante o domínio institucional de Berthelot. A autoridade, o prestígio
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e o poder de Berthelot garantem a ele um público não só receptivo, mas propenso a aceitar a sua versão que
é a oficial.

Pode-se ter uma ideia do prestígio de Berthelot quando a 25 de março de 1907 realizaram-se as suas
exéquias em um local destinado aos heróis nacionais: o Panteão de Paris. Concorrem para a cerimônia
fúnebre os mais ilustres representantes da política, da ciência e do Estado francês. Estão ali o Presidente da
República, Armand Fallière, o Presidente do Conselho, Clemenceau, além de ministros, senadores, deputa-
dos, militares, prefeitos, acadêmicos, professores do Collège de France, etc. O culto ao herói republicano,
ao illustre savant, continuará em comemorações e inaugurações posteriores em todos os anos terminados
em sete, 1917, 1927, 1937 etc. Tal prestígio não se devia somente ao grande homem de ciência que foi
Berthelot. Os 1600 títulos de artigos, opúsculos, livros de química orgânica e inorgânica, história da
química e filosofia, além das inúmeras condecorações (ver nota 21) pelo seu trabalho científico, bastariam
para colocá-lo entre os mais destacados e prestigiados cientistas franceses de sua época. No entanto, não
explicam o poder que teve e o mito que se tornou a ponto de ter uma grande estátua de bronze inaugurada
a 20 de maio de 1927 em frente ao Collège de France28.

O poder político e institucional de Berthelot se exercerá no período da Terceira República. Mais
exatamente, começará no final do segundo império francês em decorrência da guerra franco-prussiana que
teve início em 19 de julho de 1870 e terminou em 10 de maio de 1871, em plena Comuna de Paris29, com a
assinatura do Tratado de Frankfurt, selando a derrota francesa30.

Na guerra de 1870 (guerra franco-prussiana), durante o cerco de Paris de 19 de setembro de 1870 a
28 de janeiro de 1871, o patriota Berthelot, como Presidente do Comitê Científico de Defesa, aplicou seus
largos conhecimentos de explosivos31 para ajudar a cidade sitiada. Em novembro de 1870 ele apresentou à
Académie de Sciences três memoriais sobre explosivos, publicados no Comptes Rendus e intitulados “Art
Militaire”. Berthelot investigou também a possibilidade dentro de Paris de extrair o salitre para pólvora.

Após a rendição de Paris em 28 de janeiro de 1871, Berthelot toma assento a 24 de fevereiro do
mesmo ano, em Bordeaux, na nova Assembleia Nacional. Assume depois inúmeros cargos no governo e no
meio acadêmico, nos quais sempre foi eleito ou nomeado, que aprofunda e amplia a sua influência e poder
na educação e na política científica francesa32.

28 Hoje, no lugar da estátua, resta um longo pedestal de cimento. Da estátua, resta somente o busto, s alvo
da fundição pelo administrador do Collège de France, por ocasião da ocupação nazista nos anos 1940. O
busto se encontra hoje em um dos pátios interiores do Collège de France.
29 A Comuna de Paris teve início em 18 de março de 1871 e foi proclamada em 28 de março do mesmo ano. No
dia 28 de maio de 1871 a Comuna tem um final sangrento com milhares de execuções.
30 A derrocada francesa se inicia a 2 de setembro de 1870, quando o imperador Napoleão I II é capturado com
todo o seu exército  na batalha de Sedan. A 4 de setembro de 1870 foi  proclamada em Paris a Terceira
República Francesa, dando continuidade à guerra contra a Prússia e a Confederação Germânica do Norte
sua aliada.
31 Em 1871 publicou o Sur la force de la poudre et des matières explosives, publicado na terceira edição de 1883
em um trabalho definitivo de dois volumes.
32 Em 1872 é nomeado Expert-chimiste no Banque de France; em 1874 é eleito representante da Académie de
Sciences junto ao Comité des Poudres et Salpêtres; em 1875 é eleito pela segunda vez Presidente da Sociedade
Química da França; em 1876 é eleito Presidente da seção de Ciências Físicas da École de Hautes Études e
nomeado membro do Conseil Supérieur des Beaux-Arts e do Comité Consultatif des Poudres et Salpêtres; em 14 de
junho de 1878 é eleito Presidente da Comission des Substances Explosives; em 27 de fevereiro de 1880 é
nomeado membro do Conseil Supérieur de L’Instruction Publique; em 1882 é eleito pela terceira vez Presidente
da Sociedade Química da França; em 1886 é nomeado Presidente da Comissão do Serviço Militar; em 1889 é
eleito pela quarta vez Presidente da Sociedade Química da França; em 1900 é eleito na Académie Française
e é nomeado Presidente de Honra Perpétuo da Sociedade Química da França (ver seção 4).
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A reputação de Berthelot como um republicano de esquerda, afeito à ordem e distante de intrigas
políticas era largamente reconhecida (Jacques, 1987, p. 159-160). Como senador vitalício, eleito em 16 de
julho de 1881, Berthelot fez parte do grupo da União Republicana, o partido do influente Leon Gambetta,
adversário dos conservadores e monarquistas. Representando este grupo, Berthelot foi eleito presidente da
comissão encarregada da lei relativa à organização liberal e laica do ensino primário. Tradicionalmente,
a Igreja católica sempre controlou e proveu a educação na França. A luta de Berthelot e seu partido,
republicanos anticlericais, pelo ensino público laico baseado na ciência33 e contra a influência católica,
marcou profundamente a Terceira República.

Os cargos governamentais e acadêmicos que Berthelot ocupou, sempre com muita deferência por
parte daqueles que o nomearam e elegeram, deram a ele um poder real de decisão acerca de escolhas e
recusas para futuras nomeações, indicações, publicações, etc.

Duhem, um católico fervoroso e monarquista convicto, manteve-se ligado aos círculos católicos,
embora sempre tenha conservado sua independência com relação a eles. Esta independência só recente-
mente começa a ser compreendida pelos comentadores de Duhem. Para Berthelot, Duhem não era só um
adversário no campo científico, mas, sendo visto como um católico reacionário típico era também um
desafeto político e ideológico.

Portanto, o argumentum ad hominen usado sistematicamente contra Duhem e bastante visível no
cerceamento às suas ações foi um sinal indicativo de um estratagema para vencer uma disputa, restringin-
do, calando e finalmente anulando o adversário.

Para difundir não só suas críticas a Berthelot, mas também outros trabalhos, Duhem teve que recor-
rer a editores estrangeiros.

Embora brilhante e reconhecido em grandes Universidades fora da França, como em Bruxelas,
Amsterdam, Berlim e Yale, Duhem permaneceu a sua vida lecionando em pequenas Universidades como
Lille, Rennes e Bordeaux, isolado de um público maior e mais capaz. O seu sonho de lecionar física em Paris
nunca foi realizado. Mesmo quando ele foi eleito membro não residente da Académie des Sciences em Paris,
a 5 de maio de 1913, ele teria dito que não queria ter entrado pela porta dos fundos, pois não foi pelo seu
trabalho científico que ele entrou e sim pelo seu trabalho em história da ciência.
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