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Resumo: A química ocupa um lugar central na nova filosofia experimental estabele-
cida por Francis Bacon e perseguida por Robert Boyle. Esta imbricação entre química e filoso-
fia experimental proposta por eles continuará a nortear químicos e filósofos ao longo do século 
XVIII. Aqui, primeiramente, iremos destacar os motivos que fazem a química ser tão importante 
para Bacon e Boyle. A seguir, apontaremos alguns elementos de continuidade de seu programa 
de investigação, rememorando a reivindicação dessa continuidade por alguns químicos, como 
Herman Boerhaave e Gabriel François Venel. Enfim, indicaremos brevemente algumas caracte-
rísticas do que seria um modo químico de se interpretar a natureza, e a especificidade na inter-
pretação proposta por Denis Diderot.
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1 — Introdução
O novo programa1 de Francis Bacon (1561-1626) para a História Natural, particularmente a 

sua concepção de História das Artes, pode ser um acesso importante para os estudos da filoso-
fia experimental, e mesmo para a gênese histórico-conceitual da química moderna, afinal a quí-
mica seiscentista tinha como um de seus alicerces o conceito de História Natural elaborado por 
Lorde Verulâmio. Esse movimento epistêmico fica manifesto na obra de um dos principais re-
presentantes do projeto baconiano de conhecimento, o químico Robert Boyle (1627-1691) que, 

1 Sabemos da complexidade de definir o que seja o “programa baconiano” de conhecimento. Assim, no pre-
sente trabalho, iremos utilizar a já tradicional definição de T. Kuhn. O programa baconiano pode ser compreendi-
do como “um novo conjunto de áreas de investigação que devido ao seu status de ciências à insistente caracterís-
tica do século XVII sobre a experimentação e a compilação de histórias naturais, incluindo a histórias dos ofícios. 
A este segundo grupo pertencem, em particular, o estudo do calor, da eletricidade, do magnetismo, e da quími-
ca” (Kuhn, 1961, p. 186). Assim, grosso modo, este “programa” de conhecimento inclui aspectos de quantificação, 
construção de instrumentos técnicos, reprodutibilidade, comunidades de homens de ciência trabalhando de ma-
neira cooperativa, novas técnicas e métodos e filósofos naturais operando nos laboratórios (Sukopp, 2013, p. 58).
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assim, desenvolveu, de fato, uma filosofia do experimento, com repercussões importantes nas 
áreas da medicina, da biologia e da química dos séculos XVII e XVIII.

A Inglaterra seiscentista testemunhou a institucionalização de um programa de conheci-
mento experimental que foi acompanhado por uma literatura explícita que descrevia e justifi-
cava aspectos práticos desse programa. Interessante que os filósofos naturais que defendiam tal 
perspectiva se autodenominavam distintamente de filósofos experimentais: “Pois eles consultam 
a experiência frequente e cuidadosamente e, não contentes com o fenômeno que a natureza espontane-
amente lhes fornece, são solícitos quando acreditam que é necessário para ampliar suas experiências in-
troduzir ensaios deliberadamente planejados; e mesmo, de quando em quando, refletindo sobre eles, são 
cuidadosos em colocar suas opiniões em conformidade com eles [...] conformar suas opiniões [...] e se for 
o caso modificá-las. Assim, nossos Virtuosi têm o direito peculiar ao distinto título [...] de filósofos expe-
rimentais” (Boyle, 1999, vol. 11, p. 292). 

Isso significa que para Boyle, como para muitos dos membros da Royal Society, os experi-
mentos eram, antes de tudo, procedimentos humanos que possibilitam interações, manipulações 
e alterações frente ao curso ordinário da natureza; essas intervenções podiam ocorrer tanto por 
meio da percepção sensível, como principalmente por meio de uma intervenção ativa, ou seja, 
por meio de instrumentos, tais como a bomba a vácuo, o microscópio ou aparelhos de destilação. 
Ora, a matriz desta proposta epistemológica encontra-se, sem dúvida, no programa baconiano 
de conhecimento. Sabemos que ao criticar a esterilidade das escolas antigas, baseadas nos livros 
das autoridades, nos silogismos e nas lógicas tautológicas, vazias e distantes do livro da nature-
za, Bacon propõe a sua Instauratio Magna2. Nesta reformulação, ele apontava para a importância 
do âmbito operativo da natureza e, então, introduz a história natural e experimental da nature-
za como fundamento mesmo de todo o sistema: “Pois o conhecimento é como uma pirâmide, onde 
a história é a base; assim, na filosofia natural, a base é a história natural” (Bacon, 1963, vol. 3, p. 356).

Bacon elaborou a mais influente teoria da história natural do início da modernidade3. É por 
isso que homens de ciência importantes da época como Boyle, Robert Hooke, John Wallis, John 

2 A Instauratio Magna, ou a Grande Restauração, é o principal projeto baconiano que deveria ter sido escrito 
em seis partes, todas descritas no Plano da Obra (Distributio Operis). Parte I: “Partitiones Scientiarum” (As Divi-
sões das Ciências); não elaborada, mas antecipada no The proficience and advancement of learning (Da proficiên-
cia e do progresso do conhecimento), de 1605; Parte II: o Novum Organum, sive Indicia de Interpretatione Natura 
(Novum Organum ou Indicações acerca da Interpretação da Natureza), de 1620; Parte III: Historia naturalis et ex-
perimentalis que contém as Histórias Naturais, tais como a da Vida e da Morte, a dos Ventos, a do Denso e Raro, 
a dos Graves e Leves, a da Simpatia e da Antipatia das Coisas, a do Súlfur, Mercurio e Sal. Parte IV: “Scala Intellec-
tus” (A Escada do Intelecto); Parte V: “Prodromi, sive Antecipationes Philosophiae Secundae” (Os Precursores ou 
Antecipações da Filosofia Segunda); Parte VI: “Philosophia Secunda, sive Scientia Activa” (Filosofia Segunda ou 
Ciência Ativa). Vários textos incompletos relativos a essas partes foram editados postumamente. 

3 Bacon discute sua concepção de história natural em quatro obras publicadas durante a sua vida: Advancement 
of Learning (1605), Novum organum e seu apêndice Parasceve ad historiam naturalem de 1620, Historia naturalis et ex-
perimentalis (1622) e De augmentis scientiarum (1623). Além dessas obras, dois manuscritos póstumos abordam a te-
mática: Descriptio globi intellectualis e Phaenomena universi. Por fim lembremos dos exemplos que ele fornece nas 
suas Historias, tais como a Historia ventorum de 1622, Historia vitae & mortis (1623) e Historia densi e rare (1658).
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Wilkins, Christopher Wren, Isaac Newton, dentre tantos outros, irão utilizar elementos dessa 
teoria na fundamentação mesma de seus sistemas filosóficos-científicos. Contudo, muitos co-
mentadores afirmam que é exatamente pelo locus central dado às histórias naturais que esse pro-
grama baconiano não teve sucesso, e, assim, não contribuiu significativamente para o desenvol-
vimento da ciência posterior. Koyré, por exemplo, além de considerar nula a contribuição de 
Bacon para a revolução científica moderna, também o acusava de charlatão (Koyré, 1992, p.15). 
Para ele, a “revolução filosófica” da ciência moderna tinha sido a de geometrizar a natureza a 
priori para assim submetê-la à experimentação. Não se tratava, claro, de simples experiências de 
senso comum, mas de uma interrogação metódica sobre a natureza, que demandava uma lingua-
gem geométrica par se dirigir à natureza e obter respostas, o que explicava, segundo ele, a van-
guarda revolucionária dos domínios físico-matemáticos do conhecimento (Koyré, 1982, p. 154). 

Todavia, seriam os experimentos físicos (reais ou de pensamento), sustentados por princípios 
a priori (como o da inércia), os únicos modelos de experimentação na modernidade? O que era 
um experimento? Quais fatos eram produzidos ao longo de seu curso? Como era a relação en-
tre esses fatos e seu horizonte de significações? Qual era o estatuto ontológico e epistemológico 
de uma experimentação? Essas eram algumas das questões envolvidas na famosa polêmica en-
tre Hobbes e Boyle acerca do valor cognitivo e ontológico do experimental, analisada por Steven 
Shapin e Simon Schaffer. Estes autores apontaram Boyle como o criador do conceito moderno 
de experimentação, que consistia na produção e observação de fenômenos em um laboratório. 
Porém, ao contrário de ser a aplicação de raciocínios a priori, uma experimentação consistia em 
uma efetiva operação sobre os materiais, e cujos resultados eram sempre provisórios. Para Boy-
le o conhecimento científico era sempre a posteriori, construído artificialmente nos laboratórios 
(Shapin & Schaffer, 1985).

Contemporâneo de Boyle, o médico-químico alemão Joachim Becher (1635-1682), estabele-
ceu uma clara distinção entre o esotérico e o exotérico, entre um methodus gnostica e um metho-
dus didactica nas práticas de laboratório. Em obras como Experimentum chymicum novum (1671) e 
Chymische Laboratium (1680), Becher propunha um metodus laborandi, que consistia na derivação 
dos axiomas explicativos somente a partir da observação e da experimentação. Além disso, Be-
cher publicou textos nos quais descrevia a construção de um laboratório, as características do 
espaço físico, os utensílios/instrumentos e as substâncias químicas necessárias ao trabalho. De 
fato, a distinção feita por Becher entre a alquimia/química como ciência moderna e a alquimia 
hermética não se baseava no tipo de experiências realizadas no laboratório, mas resultava do 
método de interpretação desses experimentos. Ou seja, enquanto a alquimia hermética conti-
nuava a cultivar uma cultura do segredo, a alquimia/química moderna passava a ser uma ciência 
pública, preocupada em justificar experimentalmente suas teorias sobre a matéria e suas trans-
formações (Hartung, 2008).

Além de contrariar as interpretações físico-matemáticas acerca das origens da ciência moder-
na, a centralidade da química no programa de trabalho estabelecido por Bacon e perseguido por 
Boyle também estabeleceu que a química deveria ser um modelo para se filosofar experimen-
talmente. Esta imbricação entre química e filosofia experimental proposta por eles continuará a 
nortear químicos e filósofos ao longo do século XVIII. Isto pode ser notado tanto na linguagem 
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adotada pelos químicos na descrição e apresentação de sua ciência, quanto no emprego de con-
ceitos químicos na defesa de argumentos filosóficos acerca da superioridade de um modo expe-
rimental de se filosofar em relação às divagações especulativas das filosofias racionalistas. Neste 
sentido, podemos acompanhar a longa duração do programa baconiano, o que denota o dinamis-
mo do programa, e aponta uma diversidade interpretativa interna ao programa, ou seja, de que 
a filosofia experimental não era única, não era um sistema fixo de axiomas e princípios, mas que 
era possível se filosofar experimentalmente de diferentes maneiras, e com diferentes objetivos.

Assim, primeiramente, iremos destacar os motivos que fazem a química ser tão importante 
para Bacon e Boyle. A seguir, apontaremos alguns elementos de continuidade de seu programa 
de investigação, rememorando a reivindicação dessa continuidade por alguns químicos, como 
Herman Boerhaave (1668-1738) e Gabriel François Venel (1723-1775). Enfim, indicaremos breve-
mente algumas características do que seria um modo químico de se interpretar a natureza, e a 
especificidade na interpretação proposta por Denis Diderot (1713-1784).

2 — O lugar da química no programa baconiano
A história natural baconiana não possuía um caráter passivo observacional. O mais impor-

tante era que, para além das descrições, tudo o que fosse relacionado aos corpos, suas proprie-
dades, qualidades e materiais, deviam ser, tanto quanto possível, registrado, numerado, pesado, 
medido e, então, definido. Descrições de novas invenções técnicas também deviam ser catalo-
gadas. Assim, o autor do Novum Organum vinculava a história ao método experimental. Aqui, 
vemos surgir uma concepção de ciência protocolar, de maneira que as histórias naturais ganha-
vam uma importância sem precedentes (Sukopp, 2013, p. 57). 

Gostaríamos de enfatizar que essa concepção de história natural inclui os feitos do homem; 
ou seja, não estamos no âmbito de uma história meramente descritiva da natureza mesma, mas 
sim de uma história “ativa” das operações e técnicas humanas que incidiram sobre a natureza, 
dominando-a em proveito dos seres humanos: “O mais nobre fim da história natural é este: ser a 
base material e matéria-prima da verdadeira e legítima indução, e extrair suficientemente a partir dos 
sentidos para fornecer o intelecto” (Bacon, 1963, vol. 4, p. 251-2). Portanto, a história natural era 
aquela que lidava com as naturezas das coisas, quer estas coisas estivessem ‘livres’, como nas es-
pécies naturais, ‘perturbada’ (disturbed) como no caso dos monstros ou maravilhas, ou ‘confina-
da’, como nos experimentos.

Como salienta Peter Anstey, observamos duas implicações importantes que se seguem a partir 
deste contexto das histórias naturais para a filosofia experimental moderna. Em primeiro lugar, 
os diferentes tipos de fatos que constituíam uma história natural estavam associados com dife-
rentes tipos de experiência que os produziu. Assim, o contexto histórico do experimento condu-
zia a uma tipologia dos experimentos – lucíferos e frutíferos, instâncias cruciais e experimentos 
cruciais, experimentos infrutíferos, etc. Temos aqui propriamente uma filosofia do experimento, 
pois havia uma proposta e uma sistematização do lugar e da natureza dessas experiências na es-
fera da aquisição do conhecimento. Em segundo lugar, o método da história natural estipula que 
a filosofia natural, isto é, a teoria, somente seria desenvolvida uma vez que a história, gerada por 
meio da observação e da experiência foi, ou estava perto de ser, concluída (Anstey, 2014, p. 111). 
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Essas histórias naturais ultrapassavam o registro meramente “empírico” dos “simples” dados 
dos sentidos. Ao contrário, era no âmbito operativo que as histórias, segundo Bacon, não po-
diam ser meros catálogos de fatos, meras memórias ou recordações, nem deviam se restringir 
às coisas imediatamente úteis, mas a história natural devia, sobretudo, fornecer luz às descobertas 
das causas (Bacon, 1963, vol. 4, p. 22-33). Tal objetivo, segundo ele, só poderia ser atingido se dis-
secarmos, alterarmos, atormentarmos a natureza por meio de experimentos, pois assim os ho-
mens poderiam se aproximar das causas escondidas, por meio dos efeitos manifestos observa-
dos na natureza. Era por isso que a história natural era o lugar dos efeitos e não das causas. Em 
outras palavras, os objetos da história natural eram os corpos examinados em seus vários níveis 
de textura ontológica, isto é, dos corpos diminutos aos corpos mais complexos. Neste sentido, a 
filosofia experimental, tal como proposta por Bacon, enfatiza que a observação e os experimen-
tos deveriam ter uma prioridade epistêmica sobre as hipóteses especulativas e os princípios ge-
rais na aquisição do conhecimento da natureza. E esse âmbito experimental, relacionado à ope-
racionalidade da matéria, tem como alvo a descoberta e catalogação dos dados obtidos e também 
a produção de novos corpos. 

Na sua Historia densi et rare, por exemplo, Bacon enfatizava o estudo dos corpos em suas trans-
formações - rarefação, condensação, expansão e contração – com o objetivo de nos aproximar-
mos das causas dos processos materiais, por meio dos seus efeitos, e assim tornar a investigação 
mais produtiva (Giglioni, 2012, p. 68). Bacon acreditava que esses processos ocorriam tanto no 
âmbito dos diminutos corpos, como num registro de maior complexidade como o corpo huma-
no, no qual então os espíritos – corpos materiais, extremamente sutis e sem peso, que possuíam 
apetites e impulsos e eram, assim, os responsáveis pela atividade da matéria - iriam se juntar ou 
volatizar causando, por exemplo, as doenças, a velhice e mesmo a morte. Esta perspectiva ba-
coniana manifesta claramente uma preocupação com a materialidade e a operacionalidade das 
substâncias, e era a química a ciência mais apropriada para atingir tais fins.

Não estamos no domínio metafísico de uma substância em geral, mas sim de substâncias par-
ticulares que poderão, então, ser analisadas pelo método a posteriori que emerge, como vimos, 
fundamentalmente de uma história experimental das coisas. Como consequência deste novo pro-
grama de conhecimento observamos o surgimento de uma epistemologia fortemente empírica 
e uma metafísica anti-essencialista. É por isso que o método experimental se baseia em regras 
e protocolos de pesquisa laboratoriais, que o verdadeiro homem de ciência tem que intervir na 
natureza e ser “seu ministro” e, acima de tudo, deve operar uma ciência voltada para o bem-es-
tar da sociedade. Para esta filosofia importa menos o conhecimento das formas ou das essências 
universais e mais o processo desta ciência operativa.

Podemos observar essa posição metodológica proposta por Bacon, na obra de Boyle Some 
Considerations touching the Usefulnesse of Experimentall Naturall Philosophy (1663). Inicialmente, 
ele apresenta a grande quantidade de tratados que foram escritos sobre esse “abstruso mineral”: 
Anatomia antimonii de Angelo Sala (1617), The Triumphant Chariot of Antimony de Basil Va-
lentine (ed. inglesa de 1660), Basilica antimonii de Hamerus Poppius (1618), Liber unus de secre-
tis antimonii de Alexander von Suchten (1570), dentre dezenas de outros. Em seguida, apresen-
ta os diferentes processos de preparação, purificação, uso medicinal, etc. Enfim, “a brevidade da 
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vida torna impossível para um único homem conhecer completamente o antimônio, pois a cada dia uma 
nova descoberta é feita” (Boyle, 1963, vol. 3, p. 208).

Dando continuidade a essa metodologia experimental, o médico-químico Boerhaave consi-
derava que a química era o modelo de uma aliança entre o trabalho empírico e o trabalho racio-
nal. Bacon e Boyle foram referências constantes para Boerhaave na construção de um discurso 
filosófico experimental para a química, que tencionava torná-la aceitável pela alta cultura cien-
tífica (universidades, academias) e que foi largamente estendido ao longo do século XVIII (Pe-
terschmitt, 2005; Powers, 2012). Boerhaave retomava elementos centrais do programa de Bacon, 
como a experimentação ordenada, a utilidade pública do conhecimento, a aliança entre os sen-
tidos e a razão e considerava que eram muitas “as vantagens que os filósofos podiam retirar da 
química cultivada como se deve, de modo que ela colocaria a Física no estado em que o famoso 
chanceler Bacon almejava, e no que foi seguido pelo ilustre Robert Boyle” (Boerhaave, 1754, t. 1, 
p. 173). Para ele, “a primeira e principal parte desta ciência [química] consiste em agrupar todos 
os fenômenos dos corpos que nossos sentidos podem descobrir, e assinalar seu verdadeiro lu-
gar na História natural” (Boerhaave, 1754, t. 1, p. 168).

Na França, desde 1699 o médico-químico Etienne-François Geoffroy (1672-1731), após uma 
visita à Royal Society no ano anterior, tornou-se responsável pela ligação institucional entre a 
Sociedade inglesa e a Académie royale des Sciences de Paris. Além disso, Geoffroy regularmen-
te apresentava a seus colegas as novidades publicadas na Philosophical Transactions, e resenhas 
das principais publicações científicas, como a Óptica de Newton, publicada em latim em 1704. 
Tanto ele quanto seu colega acadêmico William Homberg (1652-1715) adotavam um estrito pro-
grama experimental de inspiração baconiana. De fato, como aponta Bernard Joly, se a química 
francesa do final do século XVII e início do XVIII se associou a uma filosofia experimental meca-
nicista, isto foi mais por sua aproximação a uma visão boyleana de corpúsculos elementares, do 
que a uma concepção cartesiana do que seria uma química mecânica (Joly, 2011).

Mas, foi na Enciclopédia de Diderot e d’Alembert que o programa químico-experimental ba-
coniano ganhou um lugar de grande destaque. Já no Discurso preliminar os editores resaltavam 
a filiação do projeto com o pensamento de Bacon. Todavia, foi Diderot quem se apoiou no filo-
sofo inglês a fim de se contrapor tanto à tradição filosófica cartesiana, quanto à concepção de fi-
losofia experimental físico-matemática defendida por seu colega d’Alembert, propondo em seu 
lugar uma filosofia experimental ancorada nas operações da química. François Pépin demons-
trou a importância que a química teve na construção da filosofia experimental de Diderot, des-
crita, sobretudo, em seu Pensées su l’interprétation de la nature (1753/54), e baseada em suas notas 
do curso do químico Guillaume-François Rouelle (1703-1770), que ele acompanhava no Jardin du 
Roi, e no verbete “Chymie”, escrito pelo médico-químico Venel (Pépin, 2012). 

Esse verbete é um verdadeiro “manifesto pela química”. Além de refutar o reducionismo da 
química à física (no sentido de uma física geral) e de delimitar a esfera da ação química e da ação 
física, Venel advogava que a originalidade da ciência química estava no caráter indissociável en-
tre a teoria e a prática, e no próprio químico, em seu corpo, em seus hábitos e na sua experiência. 
Ou seja, a química se opunha ao mecanismo fisicalista e reivindicava uma originalidade cultural. 

Ao opor a química à física, Venel defendia a possibilidade de uma ciência que obedecia aos 
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resultados quantitativos, mas não os considerava prioritários em relação aos aspectos qualitativos 
da matéria. Em química, as medidas rigorosas seriam inseparáveis do “bom senso” do químico, 
de sua experiência prática, de seu “golpe de vista” preciso. O objetivo de Venel era apresentar a 
química como racionalmente qualitativa, que tornava inseparáveis a ciência das técnicas opera-
cionais. Ao valorizar o trabalho e os hábitos dos químicos, Venel reivindicava uma singularida-
de para a química junto aos meios intelectuais partindo de uma análise do comportamento de 
seus praticantes, deslocando a discussão sobre como tornar um saber eminentemente empírico 
em uma verdadeira ciência. O fundamento epistêmico das práticas químicas seria conhecido na 
medida em que compreendêssemos as operações envolvidas, os princípios e os instrumentos que 
estavam agindo (Venel, [1753], 1967, t. 3, p. 408-37). 

Na defesa dessa identidade epistêmica, Venel fazia dos químicos um “povo distinto”, com 
uma cultura particular. Em seu manifesto pela química, o que contava não era a real relação en-
tre a física geral e a química (física particular), mas mostrar que a química era independente, tan-
to ontológica quanto epistemologicamente. De modo mais preciso, a identidade da química era 
defendida tanto a partir da originalidade da cultura dos membros da república dos químicos, quan-
to de um conceito operatório próprio à química, o conceito de mixto. 

Se no artigo “Chymie” a noção mixto fazia parte da estratégia de Venel para afirmar a identi-
dade da química frente à física matemática, era no artigo “Mixte & Mixtion” que ele expunha de 
forma mais detalhada esta noção:

Os químicos tomam essas palavras (mixto & mixtion) em dois sentidos diferentes. Em um sentido 
geral e vago, eles chamam de mixtos os corpos químicos, formados pela união de diversos princípios 
quaisquer e de mixtion a união, a combinação desses diversos princípios. Em um sentido menos ge-
ral, mais delimitado, eles chamam de mixto os corpos formados pela união de diversos princípios ele-
mentares ou simples e mixtion a união que constitui esta ordem particular de corpos químicos. Esta 
última acepção é mais própria aos químicos modernos, e foi introduzida na linguagem da química 
por Becher e por Stahl (Venel, 1765, t. 10, p. 585).

Contudo, ao invés de dar prioridade à hierarquização da composição material derivada da 
teoria corpuscular de Becher e Stahl, que “distingue todos os sujeitos químicos em mixtos com-
postos, supercompostos (...) formados pela união química de dois ou mais elementos, primeiros prin-
cípios, ou corpos simples”, Venel dava prioridade ao “sentido geral e vago” das noções de mixto e 
mixtion. Dentre as razões de Venel para preferir o sentido menos técnico estava a limitação que 
tinha o sentido técnico na atividade prática dos químicos, dado que em geral se trabalhava com 
mixtos compostos de outros mixtos. Outra estava no fato de que eles não estavam em busca de 
uma teoria da matéria, o que deixavam a cargo, segundo ele, dos “químico-físicos”. Seu projeto 
não era o de descobrir os princípios mais simples da matéria, mas o de compreender o compor-
tamento das substâncias individuais (Bensaude-Vincent, 2009).

Além do aspecto retórico, talvez seja por isso que Venel seja hostil a personagens importan-
tes da história da química como, justamente, Boyle e Boerhaave, por ele considerados exemplo 
desses “químico-físicos”:
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“Aquilo que encontramos de químico entre os Físicos propriamente ditos, pois o encontramos em 
vários, e mesmo em sistemas gerais, em princípios fundamentais de doutrina; todo este químico, 
digo eu, tem o defeito de não ter sido discutido ou verificado no detalhe e na comparação dos fatos. 
O que se escreveu sobre essa matéria, por Boyle, Newton, Keill, Freind, Boerhaave é manifestamen-
te marcado por essa inexperiência. Assim, não é sobre esses apoios que se formar uma ideia do que 
vem a ser a Química” (Venel, 1753, t. 3, p. 408). 

Essa reticência de Venel a personagens tidos como fundadores da filosofia experimental ga-
nha todo seu sentido se consultarmos a forma com seu amigo Diderot apresenta sua “filosofia 
experimental”. Ambos frequentaram o curso do químico Rouelle, que propunha uma releitura 
associativa dos conceitos químicos propostos por Stahl, Boerhaave, mas também pela Questão 31 
do Óptica de Newton. Os alunos de Rouelle saíam convencidos de seu laboratório de que fazer 
química era “pensar com as mãos”, e isto os distinguia profundamente dos físicos, tão apegados 
às suas abstrações teóricas. Esta expressão, devida à Diderot, apontava que o conhecimento quí-
mico era construído a partir de uma relação indissociável entre o gesto prático e entendimen-
to teórico. Os químicos agiam como todos aqueles que se ocupavam de operações com mate-
riais, mas o faziam pensando sobre suas práticas e operações que o permitiam determinar suas 
qualidades. Foi essa característica operacional da química, que misturava arte e pensamento, que 
atraiu a atenção de Diderot e serviu de modelo à sua concepção de filosofia experimental. A quí-
mica tornava-se um modelo para uma filosofia que pretendia romper com as divisões intelectu-
ais clássicas (corpo/espírito, sensorial/racional), mas também com divisões sociais de trabalho 
(nobre/operatório), a partir, sobretudo, da valoração da atividade do homem de ação. Todavia, 
não se trata de um modelo externo a ser adaptado a uma reflexão filosófica, mas de um modelo 
de ação reflexiva a ser empregada pela filosofia experimental que, como a química, tinha a am-
bição de transgredir fronteiras tradicionais. 

Nem Venel e nem Diderot se colocavam como opositores da abordagem dos criadores da 
Royal Society ou do ilustre professor de Leiden. Na verdade, podemos nuançar o julgamento de 
Venel em relação à Boyle se lembrarmos que o endereço de suas criticas era à imagem de Boy-
le apresentada pelo cartesiano Bernard de Fontenelle (1657-1757), secretário perpétuo da Acade-
mia de Paris. Ao descrever uma polêmica entre Boyle e o químico francês Samuel Cottereau du 
Clos (1598-1685) na Histoire de l’Académie royale des Sciences (1733), Fontenelle classificava Boyle 
com um químico com “espírito de físico”, ao contrário de du Clos que restava com seu “espíri-
to de químico”, mais obscuro e enigmático que o primeiro (Joly, 2008). Ou seja, não era propria-
mente aos textos de Boyle que a crítica era endereçada, mas à tentativa de Fontenelle de fazer 
do químico inglês um filósofo cartesiano. Enfim, aqui nos limitamos a chamar a atenção sobre 
o lugar da química num programa baconiano de longa duração, ao salientar aspectos da história 
natural e da filosofia experimental nos séculos XVII e XVIII. 

Mediante esse novo lugar da química, a cultura europeia era levada a uma ruptura definitiva 
com a tese da inferioridade da técnica diante da ciência ou do “saber teórico”, e do trabalho ma-
nual diante do intelectual, que estivera muito viva na civilização clássica e medieval. Com isso, 
notamos uma mudança na própria concepção de natureza na gênese da modernidade. Nesta mu-
dança a química tinha um lugar fundamental dentre os saberes humanos. Pois a química, tendo 
como fundamento a história natural e experimental das coisas e dos artefatos produzidos pelo 
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homem, era um instrumento indispensável para a própria reforma do saber como proposta pelo 
programa baconiano de conhecimento. Essa perspectiva indicava uma virada importante frente 
à modernidade. A partir de agora o homem não somente era capaz de acelerar o curso ordinário 
da natureza, mas também era capaz de produzir novas naturezas – naturezas artificiais ontolo-
gicamente semelhantes às naturezas originais. É por isso que a química podia adquirir um lugar 
privilegiado nesse novo programa. O calor solar podia ser comparado ao fogo, o ouro natural 
presente na areia era idêntico ao artificialmente produzido nas fornalhas. Assim, os homens de 
ciência não precisam mais temer a cólera divina por manipular, atormentar e alterar a natureza, 
pois manipular a obra divina era um de seus desígnios. Essa afirmação de uma não diversidade 
substancial entre os produtos da arte e os da natureza – presente em alguns dos maiores expo-
entes da nova filosofia natural – contrapõem-se radicalmente, como sabemos, à definição aris-
totélica da arte ou técnica, que apenas completa a obra da natureza ou imita-a em suas produ-
ções (Zaterka, 2015, p. 501). 

3 — Interpretar a natureza por meio da química
A expressão “interpretação da natureza” deve ser aqui compreendida como um tipo de pes-

quisa sobre a natureza através de sua manipulação por meio de instrumentos técnicos e concei-
tuais. A filosofia experimental baconiana só foi possível por que houve uma mudança impor-
tante no conceito de natureza - de um mundo orgânico para um universo mecanicista – entre os 
séculos XV e XVII. Dentre os inúmeros desdobramentos que poderíamos salientar dessa “revo-
lução”, um deve ser destacado, pois tem estreita ligação com a nossa problemática: a questão do 
nominalismo ockhamista. Boyle, na esteira da tradição ockhamista e baconiana, critica a ideia, 
até então comum, que afirmava, por exemplo, que Natura Abhorret vacum ou Natura nihil facit 
frusta. Ao manusear sua bomba a vácuo e efetuar inúmeros experimentos o autor do Químico Cé-
tico demonstra que o princípio que afirma que a “Natureza tem horror ao vácuo” não possui in-
teligibilidade, pois Natureza nesse caso é somente um nome, um termo e não um agente causal. 
Esses princípios utilizados na física aristotélica, de base metafísica e qualitativa, não conseguem 
dar conta dos fenômenos quantitativos e mensuráveis que estão surgindo nesse novo espaço 
epistêmico. De fato, se acreditássemos, afirma Boyle em A Free Enquiry into the Vulgarly Received 
Notion of Nature (1686), que a natureza tem ‘horror ao vácuo’, não teríamos descoberto as causas 
físicas que operam na bomba a vácuo (Boyle, 1999, vol. 10, p. 450).

Boyle não tinha por objetivo primeiro a descoberta da causa da estrutura material ou da subs-
tância em geral, mas se preocupava com os efeitos manifestos das substâncias particulares exa-
minadas nos laboratórios. Isto não significa que ele negasse a existência de essências reais nos 
objetos, mas estas não podiam de modo algum ser conhecidas por nós, por meio experimental. 
Assim, a crítica nominalista que Boyle dirigia aos princípios escolásticos tinha como alvo a ideia 
errônea de Natureza, que para ele era somente um termo conveniente. Em outras palavras, para 
essa tradição o que importa eram os existentes, os particulares e não as essências ou princípios 
primeiros inatingíveis pelo método a posteriori. A Natureza, a Substância, a Qualidade são apenas 
nomes que não dizem nada a respeito dos particulares existentes no mundo físico. Mesmo Bacon 
que mantém alguns desses conceitos afirma manifestamente que lhes fornece um outro sentido.
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É nessa perspectiva que devemos compreender a difícil teoria das formas baconiana, ou seja, 
em estreita relação com a sua teoria da matéria. Assim, no Novum Organum Bacon apresentava 
a relação entre a forma e o arranjo, os esquematismos e os processos latentes dos corpos. É por 
isso que ele acreditava que a natureza dos corpos poderia ser modificada, alterada e transforma-
da pelo conhecimento das respectivas formas, para tanto o homem deveria ser capaz de induzir 
ou introduzir novas naturezas nos corpos. Ora, essas naturezas eram evidentemente corpóreas 
e materiais. O importante a destacar aqui é o vínculo entre o conhecimento de algumas “estrutu-
ras básicas” da natureza e nossa habilidade para provocar a natureza a ponto de ela manifestar-
-se produzindo em nós efeitos importantes dos seus processos e esquematismos latentes. Com 
isso, o lado operacional, prático e proveitoso do conhecimento estaria garantido.

Todavia, se para Bacon e Boyle a interpretação da natureza tinha por objetivo conhecer Deus 
por meio de suas de suas obras, para Diderot interpretar a natureza através da química era funda-
mental na construção de um materialismo filosófico que, naturalmente, dispensava a existência 
de um ser criador e regulador da Natureza e dos Homens. Enfim, a interpretação químico-ma-
terialista da natureza proposta por Diderot em seu Pensamentos sobre a interpretação da natureza 
constitui um desenvolvimento dos argumentos materialistas apresentados por ele em sua Carta 
sobre os cegos (1749), com a diferença de que o “toque químico” permitia conhecer a natureza de 
modo muito mais detalhado que o toque sensível.

4 — Conclusão
Uma breve investigação da química praticada nos séculos XVII e XVIII nos permite nuançar 

julgamentos como o de Koyré sobre a pouca importância de Bacon na emergência da ciência mo-
derna. Na verdade, os estudiosos da obra de Bacon têm demonstrado que seu projeto para uma 
nova história natural estava estruturado na química, pois se tratava de um conhecimento expe-
rimental sobre a natureza, que nos informava sobre suas próprias operações a fim de podermos 
dominá-la para nosso proveito. A filosofia experimental de Boyle e de seus seguidores da Royal 
Society se filiava tanto a essa nova história natural baconiana quanto à química como a chave 
que permitiria revelar os segredos da natureza.

Essa imbricação entre a química e a filosofia experimental, embora com interesses e objeti-
vos distintos, continuou ao longo do século das Luzes. Se aqui nos limitamos à época da Enciclo-
pédia e à interpretação de Venel e de Diderot sobre a importância do “ponto de vista químico” 
no conhecimento das coisas do mundo, isto não significa que o trabalho na construção de “filo-
sofias experimentais” não tenha continuado nas gerações seguintes de filósofos e de químicos. 
Enfim, basta lembrar a proximidade de Lavoisier com a filosofia empirista de Condillac que, jus-
tamente, considerava Bacon e Boyle os modelos para se filosofar experimentalmente (Condillac, 
[1749], 1991; Lambert, 1982). 
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