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RESUMO 

 

 

O campo disciplinar da filosofia da química só começa a se constituir, mais 

sistematicamente, a partir dos anos 1990, espaço até aí ocupado, tacitamente, pelo fisicalismo 

e reducionismo. A reflexão esclarecida sobre a especificidade filosófica da química conduziu 

a perspectivas da práxis química ainda ausentes no currículo escrito e real da química. 

Reflexos desse fenômeno são evidenciados na falta de consenso e de diálogo e nos obstáculos 

epistemológicos e conceituais do ensino. O presente trabalho de investigação qualitativa é 

uma aproximação entre filosofia, química e currículo através da Grounded theory e do 

mapeamento como princípios metodológicos. Mostra, primeiramente, que a filosofia da 

química constitui um complexo disciplinar, plural que, por seu valor intrínseco e 

instrumental, deve e pode ser integrado no currículo de formação inicial de professores. A 

investigação avança para caracterizar estilos didáticos epistemológicos e cognitivos da 

química, principais características da química, principais tensões e problemas da práxis 

química. Num passo seguinte, a investigação trata das dinâmicas, estruturas, princípios e 

orientações curriculares. Nossos principais resultados indicam as classificações, 

diagramaticidade, fenomenotecnia, processualidade e dimensão tácita como estruturas 

curriculares e estilos cognitivos, epistemológicos e didáticos. Como eixos de uma filosofia da 

educação química apontamos: uma filosofia pluralista e uma filosofia relacionista 

intercultural e histórica. Por fim, propomos um currículo com base na práxis, denominado 

―Comunidade em coordenação‖, que busca compatibilizar algumas tensões: currículo 

enciclopédico e crítico, técnico e emancipatório, conteúdo/processo, formação 

humanística/técnica. Nesse currículo, propomos cinco eixos formativos que problematizam, 

de forma distal ou focal, a práxis química e os interesses humanos básicos (Habermas). 

 

 

Palavras-chave: Filosofia da química. Currículo crítico. Estruturas sintáticas e substantivas. 

Campos epistemológicos. Filosofia do ensino de química. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The disciplinary field of philosophy of chemistry only began to form, more 

systematically, from the 1990s, in a space occupied, tacitly, by physicalism and reductionism. 

The enlightened reflection on the philosophical specificity of chemistry led to perspectives of 

chemistry praxis still missing in the written and actual curriculum of chemistry. 

Consequences of this phenomenon are evident in the lack of consensus and dialogue and the 

epistemological and conceptual teaching obstacles. This qualitative research study is an 

approximation between philosophy and chemistry curriculum through the Grounded Theory 

and mapping as methodological principles. First, it shows that philosophy of chemistry is a 

complex, plural discipline which, for its intrinsic and instrumental value, could and should be 

integrated into the curriculum of teachers‘ initial education. The research advances to 

characterize epistemological and cognitive didactic styles of chemistry, main features of 

chemistry, principal tensions and problems of chemistry praxis. In a next step, the research 

addresses the dynamics, structures, principles and curriculum guidelines. Our main results 

indicate the ratings diagramaticity, phenomenotechnique, processuality and tacit dimension 

as curriculum frameworks and cognitive, epistemological and didactic styles. As elements of 

a philosophy of chemistry education we point: pluralistic philosophy, relationist intercultural 

and historical philosophy. Finally, we propose a curriculum based on praxis, called 

"Community in coordination", which attempts to reconcile some tensions: encyclopedic and 

critical curriculum, technical and emancipatory, content/process humanistic/technical 

training. In this curriculum, we propose five formative axes that question, in a distal or focal 

way, chemistry praxis and basic human interests (Habermas). 

 

Keywords: Philosophy of chemistry. Critical curriculum. Substantive and syntactic 

structures. Epistemological fields. Philosophy of chemistry education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É necessário integrar uma dimensão crítica no currículo e na formação inicial de 

professores de química como forma de superar algumas ambiguidades. Química é uma ciência 

central, mas também marginal no conjunto dos saberes. Filósofos da química defendem-na 

como uma ciência criativa, indutiva, prática, histórica, relacional, diagramática, 

classificatória, um exemplo de ciência interdisciplinar e tecnocientífica. Em contrapartida, seu 

ensino é dogmático, conservador, dedutivo e algorítmico. A química é criativa e 

transgressora, seu ensino é conservador; a química é indutiva, seu ensino é dedutivo; a 

química é interdisciplinar, seu ensino é sinônimo de ciência normal. 

Essas questões contextualizam-se na relação entre filosofia e química. Isso gera 

problemas de consenso, diálogo e comunicação no sistema pedagógico da química, podendo-

se constatar: divergências entre os diversos discursos e as perspectivas presentes e não 

refletidas; diversas subculturas da química; foco na competência técnica e pedagógica e 

ausência da competência reflexiva; vários estilos de pensamentos e círculos exotéricos de 

pouca circularidade; pluralismo implícito; foco na operatividade da química em detrimento do 

valor cultural e cognitivo.  

A química é a última das ciências naturais a refletir sobre suas próprias fundações; 

possui uma linguagem e grafia própria; tem um discurso científico implícito; é um corpo 

heterogêneo de práticas e discursos. Isso decorre de o campo disciplinar da química ter 

dificuldade em trabalhar com temas da filosofia, dificuldade que é primordialmente, mas não 

só, de ordem epistemológica. A química apresenta características epistemológicas diferentes, 

ao menos em grau, de outras ciências, nomeadamente a biologia e a física, e essas diferenças 

não são explícitas no currículo. Educadores químicos usam as ciências humanas, 

principalmente referências da pedagogia e sociologia, mas sem integrá-las nas estruturas de 

especificidades da química. O pluralismo da práxis química, registrado em pensadores como 

Pierre Duhem, Gaston Bachelard, Charles Sanders Peirce e Michael Polanyi, é indicador de 

variados estilos cognitivos e didáticos ainda não suficientemente cartografados e integrados 

no currículo. 

Existe, assim, uma necessidade curricular e pedagógica de investigação da 

especificidade disciplinar da química e dos modos de sua integração no currículo. Isso é 
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possível de ser feito aproximando filosofia, química e currículo por meio do campo 

disciplinar emergente da filosofia da química, no contexto da filosofia das ciências, após a 

década de 1990. 

Mesmo que seja possível negar a necessidade de investigação da especificidade da 

práxis química, é impossível negar a necessidade da inserção de uma visão humanista 

alargada da ciência. Em face de uma nova sociedade, de uma nova ciência, é necessário 

elaborar uma nova pedagogia que compatibilize novos contratos entre ciência, tecnologia e 

mercado gerado pelas tecnociências e a sociedade do risco, do conhecimento e da 

modernidade reflexiva, que exige, cada vez mais, a capacidade de diálogo horizontal entre 

sociedade e ciência. Trata-se de uma competência reflexiva para a qual a comunidade 

científica não foi formada, mas que ela necessita incorporar para além da competência 

técnica. 

Nessa nova reconfiguração dos saberes, a ciência é forçada a passar por processos de 

contextualização, mudando o ethos de uma ciência acadêmica, fundada em uma cultura 

científica autônoma, para uma cultura de responsabilidade social. O critério de conhecimento 

relevante passa a ser também um critério social e de aplicação, legitimado socialmente e não 

mais apenas internamente por via metodológica ou epistemológica. A organização disciplinar 

das ciências passa a integrar demandas públicas e a assegurar a responsabilidade na 

investigação. É necessário responder a diversos comités, de ética, de pesquisa, de extensão, 

que, de alguma forma, regulam a produção do conhecimento científico, tendo 

necessariamente que integrar a reflexividade como prática cotidiana.  

Como reconfiguração dos novos contextos sociais, a ciência passa a necessitar de 

reflexividade, uma competência própria da filosofia. A filosofia è reflexiva não no sentido de 

sua internalidade e do seu objeto, do seu processo de legitimação e fundação, programa da 

epistemologia tradicional
1
, mas no sentido do diálogo permanente e horizontal com a 

sociedade e seus atores. Dessa forma, ela necessita inserir, por exemplo, questões de ética e de 

responsabilidade social. 

Essa problematização é mais bem compreendida pela epistemologia social de 

Habermas, que reconfigura as relações entre filosofia e ciência, conhecimento e interesse 

(HABERMAS, 1982, 1994) e um novo conceito de práxis. Habermas situa a filosofia como 

uma ciência critica, fundada na reflexão e realização do interesse emancipatório, necessária 

para orientar, iluminar e esclarecer a práxise seus elementos formativos e humanizadores.  

                                                           
1
 Epistemologia tradicional aqui é usada no sentido dado por Adúriz-Bravo (2001). Refere-se ao programa da 

epistemologia ou filosofia da ciência que analisa a ciência como produto, por sua internalidade. 
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A filosofia de Habermas é uma antroposofia, uma filosofia intercultural
2
 fundada no 

conceito de práxis. Transpondo para o contexto da investigação, é possível propor um 

currículo fundado na práxis, que integre um currículo como produto característico do puro 

tecnicismo em uma dimensão epistemológica mais ampliada e sustentada pela filosofia da 

química. Para tanto, a categoria práxis é central, sendo necessário descrevê-la em categorias 

mínimas e transversais para que seja proposto um currículo que faça uma transversalidade e 

interdisciplinaridade baseando-se nos próprios conteúdos, e se situe entre um currículo 

acadêmico, enciclopédico e um currículo emancipatório e crítico.  

No contexto das ciências, as estruturas da práxis têm sido objeto de investigação das 

metaciências e de seus campos correlatos: epistemologia (POMBO, 2004; ECHEVERRIA, 

2003, 2003a); didática das ciências (BOLIVAR, 2005; CARVALHO; GIL-PEREZ, 1993; 

IZQUIERDO-AYMERICH, 2005; ADÚRIZ-BRAVO, 2001); formação (SHULMAN, 2005, 

GUATHIER et al., 2006); currículo (TANNER; TANNER, 1995); docência superior 

(VIEIRA, 2009).  

Defende-se que as metaciências são um saber essencial para os professores e devem 

ser integradas no currículo. A proposta dos campos estruturantes da epistemologia para 

formação de professores, defendida por Adúriz-Bravo (2001), tem sido validada pela 

literatura em didática das ciências e será utilizada neste estudo como unidade de análise para 

organizar o debate da filosofia da química. 

Esses diálogos permitem propor um currículo fundado na práxis química, esclarecida 

pela filosofia da química visando a um currículo crítico e emancipatório (HABERMAS, 1994; 

COUTINHO, 2002) e a uma pedagogia da substância fundada no conhecimento das estruturas 

sintáticas e substantivas (SHULMAN, 2005) e na organização dos saberes docentes.  

O objeto e contexto, aqui explicitados, originaram-se de justificativas pessoais e 

sociais, vivenciadas desde o contexto formativo (1991-1996)
3
 e profissional (1996-) em que 

alguns incidentes foram propulsores para a organização da problemática desta pesquisa.  

No curso técnico de nível médio de química discutia-se mais sobre conhecimento, 

cientificidade e sobre a natureza da ciência do que na universidade. Essa percepção veio a se 

                                                           
2
Harré & Rutemberg (2012) caracterizam a filosofia da química do filósofo da química Jaap Van Brakel, um dos 

principais autores, como uma filosofia intercultural. Logo, pensarmos haver uma forte sincronicidade em 

perspectivar um currículo de química de um ponto de vista Habermas eano, com base na práxis. 
3
 Fiz a Graduação em Bacharelado em Química de 1991 a 1996. Ao longo dessa gradução, cursei disciplinas em 

diferentes cursos, como artes, teatro, música, sociologia, direito, administração, filosofia, história. Cursei 

Ciências Biológicas (incompleto), de 2000 a 2002; fiz mestrado em História, Filosofia e Ensino de Ciências, 

defendendo a dissertação sobre um estudo do conceito de emergência na literatura atual. Todos esses estudos 

foram realizados na UFBA (Universidade Federal da Bahia). 
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confirmar também em debates sobre os problemas da docência universitária quando a 

competência técnica e os domínios nos saberes disciplinares e subdisciplinares são 

hegemônicos. 

O edifício do curso de química era vizinho ao curso de física; intrigava-me como dois 

cursos fisicamente tão próximos eram tão distintos
4
. Em química não se discutiam temas de 

ordem filosófica, um hábito comum em física e mesmo em biologia
5
. Uma intuição que já me 

inquietava (ano de 1997) era que o curso de química tinha uma grande endogenia e grande 

dificuldade ou desinteresse em discutir temas das ciências humanas. Qual a razão? 

Epistemológica, política, sociológica? 

Minha prática profissional como docente tem característica transversal
6
. Iniciei em 

1996 como professor do ensino médio e, em 1999, comecei a lecionar no ensino superior em 

cursos de formação de professores de química. Tive oportunidade de lecionar todas as 

disciplinas específicas (química orgânica, analítica, físico-química e inorgânica) e, desde 

2004, venho lecionando, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), disciplinas 

pedagógicas, estágio supervisionado e história da química.  

Ao conviver com a comunidade de educadores em química, identificava uma 

pedagogização excessiva dos discursos. Certo incidente chamou a atenção. Uma 

pesquisadora, líder da comunidade epistêmica de ensino de química no Brasil, apesar de 

grande conhecedora de temas pedagógicos, cometeu um erro muito primário em 

conhecimentos específicos de química. O desconhecimento e a falta dos domínios do próprio 

conteúdo da química é uma queixa assumida, as vezes de forma explícita, por grande parte 

dos profissionais que se dedicam ao ensino da química. Outra inquietação era a falta de 

diálogo entre os dois campos (disciplinas específicas e pedagógicas). De um lado, havia o 

contexto do tecnicismo puro dos químicos com a integração de poucos debates humanísticos e 

culturais; de outro, havia os educadores químicos que pareciam usar conceitos e teorias muito 

frágeis e com pouco diálogo com a especificidade química.  

Também o currículo apresentava uma particularidade: selecionava alunos mais 

pragmáticos, técnicos e pouco aptos ou desejosos de inquirições intelectuais de maiores 

envergaduras. Isso parecia relacionar-se com subculturas do próprio currículo da química, que 

privilegia procedimentos desprovidos de conteúdos com exigências e rigor conceitual. Alunos 

                                                           
4
 Essas inquietações são partilhadas nos mais diversos espaços, de forma completamente implícita e jamais 

articulada e pensada. 
5
 Nas aulas de Física III, por exemplo, parte da aula era sobre contextualização histórica. 

6
 No ensino superior lecionei todas as disciplinas do currículo e tive experiência de quatro anos em indústria 

química.   
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bons e críticos tinham uma relação muito difícil com a química. Não conseguiam identificar 

núcleos de interesse e desistiam. Uma análise ainda parcial era que a química oferecia poucos 

instrumentos de pensamento, próprios da química, para ler o mundo. Minha percepção 

também é que se criava nos professores uma cultura endógena e com algumas especificidades, 

principalmente no tocante à pessoalidade e profissionalidade. Venho atribuindo esse problema 

à falta de esfera pública na química, ou ao esvaziamento de sua dimensão cultural, 

humanística e filosófica. 

A partir de 2005, em meio as inquietações acima, reformulei a disciplina Evolução da 

Química e inseri elementos da emergente disciplina Filosofia da Química, e a denominei 

História e Filosofia da Química
7
. Orientei algumas monografias em nível de especialização 

com o tema filosofia da química (ORRICO, 2007; SHAW, 2007; FERREIRA, 2007; 

GALVÃO, 2007). Fui coordenador, no ano de 2005, do VII EDUQUI
8
, um encontro bianual 

sobre educação em química do Estado da Bahia, Brasil. Esse evento, que teve como tema 

―Educação química: qual a sua singularidade?‖, tinha como objetivo discutir a singularidade 

da educação química no contexto da educação científica e entender o papel da filosofia da 

química nesse contexto. Foi a primeira manifestação em prol da filosofia da química no 

âmbito do ensino de química no Brasil, debate que só foi consolidado no ano de 2012
9
. 

Apesar do debate em filosofia da química já estar instalado e de o evento ter tido a 

participação de importantes investigadores, constituidores de uma comunidade epistêmica
10

 

sobre ensino de química no Brasil, a discussão sobre filosofia da química não mostrou 

nenhum avanço. Esses fatos são evidências de um incipiente debate sobre a inserção das 

metaciências
11

 na profissionalidade dos formadores de professores de química, mais 

particularmente da epistemologia e, no âmbito desse debate, de uma quase nula inserção da 

filosofia da química. No ano de 2013, ocorreu outra edição desse evento do qual fui integrante 

para debater o currículo. É perceptível que houve avanços, já há interlocutores, alguns por 

influência desta investigação, mas o discurso hegemônico ainda não foca na especificidade da 

educação química. 

                                                           
7
 Inserida na reforma curricular nos cursos de Bacharelado e Licenciatura da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), essa disciplina foi a primeira a ser proposta no Brasil. Foi alterada posteriormente para 

História, Filosofia e Prática de Ensino. 
8
www.uesb.br/viieduqui, Acesso em:  25 jan. 2010 

9
 Este foi um dos resultados e implicação da tese ao propor, no ENEQ de 2012, juntamente com outros 

investigadores essa temática na agenda do ensino de química no Brasil. Ver capítulo 4.  
10

 Comunidade epistêmica é um conceito desenvolvido por Ball (1994) e, segundo pesquisa de Abreu (2010), os 

pesquisadores que participaram desse evento podem ser considerados formadores de uma comunidade 

epistêmica no ensino de química no Brasil. Participaram do evento os pesquisadores: Otávio Aluízio Maldaner, 

Attico Chassot, José luiz de Paula, Nelson Rui Ribas Bejarano, Wildson dos Santos Pereira. 
11

 Metaciências são metadiscursos sobre a ciência, são a história, a filosofia e a sociologia da ciência. 

http://www.uesb.br/viieduqui
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As referências teóricas utilizadas no ensino de química, no Brasil, eram, e ainda são, 

principalmente elementos da epistemologia geral, da pedagogia e da sociologia, necessários, 

mas insuficientes. Como relacionar o conhecimento da química, sua especificidade 

epistemológica com outros instrumentos da filosofia, da psicologia e da educação? Essa 

parecia ser a nossa intuição inicial e um campo de estudos ainda em aberto.  

Ao lecionar a disciplina História e Filosofia da Química, imerso nas inquietações 

acima, tive inicialmente preocupações metodológicas. Queria entender como essa disciplina 

poderia ser ensinada melhor, junto com suas contribuições no campo de aquisição de 

habilidades de pensamento de ordem superior (ZOAR, 2004), pensamento crítico (JACOB, 

2003), metacognição (ADÚRIZ-BRAVO, 2001; ZIMMERMAN, 1990; HARTMAN, 2001), 

aprendizagem significativa e integrada, via conceitos estruturantes (GAGLIARDI, 1986; 

RIBEIRO, 2003), superação de obstáculos conceituais e epistemológicos (LOPES, 1997), 

melhoramento da argumentação e do pensar científico. Sobre essa temática produzi alguns 

trabalhos que foram apresentados em congressos (RIBEIRO; SARDINHA, 2006; RIBEIRO 

et al., 2005; RIBEIRO, 2003; RIBEIRO et al., 2007, 2007a; RIBEIRO, 2007). 

Percebi, no exercício letivo, a minha grande dificuldade de trabalhar com essa 

disciplina, e também de meus pares
12

. Aparentemente, as dificuldades estavam relacionadas à 

falta de uma agenda de problemas, organização dos conteúdos e compreensão do lugar desse 

debate no currículo e na formação do químico. Mas havia também questões maiores como o 

lugar que a química ocupa no conjunto dos saberes, os diálogos e as especificidades da 

química como ciência, bem como a resposta às principais questões do currículo de química. 

Química: O quê? Onde? Para quê?   

Uma intuição, presente ainda na maioria dos professores, é que entre química e 

filosofia não havia nenhum diálogo possível. Essa inquietação foi partilhada nos mais 

diversos contextos, inclusive no congresso da ISPC do ano de 2012. De um modo geral, 

pensa-se que, mesmo que esse diálogo fosse possível, seria desnecessário para o exercício 

profissional, seja científico ou pedagógico. Portanto, são considerados dois campos 

completamente imissíveis
13

. Conforme afirma uma professora
14

:―Trabalhar com esta 

disciplina é muito difícil, foi a coisa mais difícil para mim, como professora. Não temos base 

                                                           
12

 Na minha universidade, de um total de 30 professores, durante conversas informais e em reuniões 

departamentais, os professores não mostravam nenhum interesse ou conhecimento sobre o assunto. 
13

 Missibilidade ou imissibilidade é a propriedade de dois líquidos misturarem-se ou não. 
14

 Conversa informal com uma professora da UESB, da subárea de ensino de química, que me sucedeu na 

docência da disciplina História e filosofia da Química. Foi solicitado um relato das dificuldades com essa 

disciplina. 
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em filosofia e não sabemos que conteúdos abordar. E os conteúdos são de difícil 

compreensão.‖  

Quando do meu afastamento para cursar doutorado, essa disciplina foi transformada e 

integrada à prática de prática de ensino, mas os temas de filosofia da química foram retirados. 

A percepção é de que esses temas apresentam ainda dificuldade de transposição para o 

contexto do ensino. Mesmo em disciplinas como história da química, há muito presente no 

currículo, são privilegiados os aspectos factuais, sem se recorrer a uma história-problema, a 

uma história epistemológica. Outro professor
15

, um dos únicos no Brasil a trabalhar com essa 

temática, revela: ―Me envolvi com esta temática porque gostaria que os alunos sofressem 

menos com o currículo de química‖. O professor considera que o currículo de química oferece 

muita dificuldade de inteligibilidade em seus principais problemas e que o debate da filosofia 

da química propiciaria uma economia didática. 

Nossa investigação se justifica porque a comunidade internacional de filosofia da 

química, institucionaliza na década de 1990, já é um campo disciplinar próprio, tendo um 

corpo de pesquisas e produções que o currículo de química não pode ou não deve deixar de 

levar em consideração. Esse campo já é capaz de subsidiar uma discussão no domínio do 

currículo de química. Seus atores são também professores, investigadores, membros de 

departamentos, logo também produtores do conhecimento escolar. Sua influência, entretanto, 

ainda não se faz sentir com tanta força no currículo escrito e na comunidade maior de 

químicos, professores de química e educadores químicos e na investigação em educação 

química. Isso é confirmado pela pouca citação
16

, mesmo em nível de doutorado em programas 

de educação (LOBO, 2006), ensino de ciências e química (OKI, 2006) e também em revistas 

especializadas
17

. 

A necessidade da dimensão epistemológica e filosófica da ciência no ensino já é 

reconhecida por lei (BRASIL, 2001). Surpreendentemente, não existe
18

 nenhuma pesquisa, 

nacional ou internacional, que aproxime o debate atual da filosofia da química de problemas 

do ensino de química. A caracterização da química, pelo menos no Brasil, tem sido feita pela 
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 Conversa informal com um professor da UFBa que pesquisa esta temática e integra temas da filosofia da 

química no currículo. 
16

 Em pesquisa cientométrica feita em nível de especialização foram encontradas poucas citações dos principais 

artigos e dos periódicos na produção em educação química e ensino de ciências. Ver dados web of science, 

periódicos da Capes, CNPq (grupos de pesquisa). 
17

Science & Education (um número especial somente em 2012). 
18

 Nos programas de pos-graduação no Brasil não há nenhuma tese sobre o assunto, bem como na base de dados 

da Capes e CNPQ. Na base de dados da Universidade de Lisboa também não há teses sobre o assunto. Na 

Universidade Autônoma de Barcelona também não há. Existem apenas artigos que abordam esses campos. 

Como escrevemos no capítulo 3, somente no ano de 2012 começa a estabelecer-se um debate sobre filosofia da 

química e ensino de química. Antes havia apenas alguns artigos dispersos. 
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obra de Gaston Bachelard (LOPES, 1997; LOBO, 2006). Embora Bachelard seja um filósofo 

extremamente importante, sua apropriação ao contexto do ensino de ciências e química é 

efetuada com base nas contribuições feitas à física e não à química. Bachelard é lido como um 

filósofo da física e não um autêntico filósofo da química
19

. 

Apesar de muitas pesquisas e intervenções da comunidade de educadores químicos, 

permanece, no currículo e na formação, o forte domínio da concepção tecnicista, empírico-

analítica (MORADILLO, 2010), não se atingindo um nível de problematização na 

epistemologia dos conteúdos da química. Lopes (1997, p.132) relata que, 

no campo de pesquisa em ensino de química, especialmente, ainda há uma 

dedicação quase exclusiva em problemas metodológicos, importantes para um 

projeto mais amplo de melhoria da qualidade da educação no país, mas insuficientes 

para compreensão dos espaços da sala de aula. A resolução desses mesmos 

problemas metodológicos exige que não sejam desconsiderados os aspectos 

epistemológicos, sociológicos e históricos que permeiam o fenômeno educacional. 

Caso contrário, corre-se o risco de não se compreender o porquê dos problemas 

enfrentados nas salas de aulas. 

 

Dessa forma, a nossa investigação se estrutura em duas asserções centrais. A primeira 

é que a difícil relação entre filosofia e química é responsável por parte dos problemas do 

sistema pedagógico da química. Sendo assim, a filosofia da química, ao explicitar campos de 

problemas característicos da epistemologia, ontologia e axiologia da química, especificando 

os elementos característicos de sua práxis, pode e deve servir como um dos elementos 

fundantes das decisões curriculares e didáticas do ensino de química, contribuindo, assim, 

com uma gramática forte para o seu aparelho pedagógico, principalmente nos currículos de 

formação de professores. E a segunda é que, em função da ausência desse debate, no contexto 

do currículo e do ensino de química, os elementos da práxis química, discutidos pela filosofia 

da química, são transmitidos tacitamente, o que compromete todo o aparelho pedagógico da 

química. Ou seja, a química que se ensina não corresponde à química que se pratica. 

Temos, assim, nossa pergunta norteadora: Como a filosofia da química pode ser 

integrada no currículo? Essa pergunta central direcionou para outras perguntas: Quais as 

características do campo disciplinar da filosofia da química? Como está estruturada a 

dimensão crítica caracterizada pela relação entre filosofia, química e currículo na formação 

inicial de professores? Quais os elementos característicos da práxis química que têm sido 

discutidos pelo campo da filosofia da química? Como esses elementos podem orientar e 

fundamentar uma práxis pedagógica e curricular nos cursos de formação inicial de 
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 Um dos interlocutores do EDUQUI do ano de 2013 irá investigar exatamente esse problema. O mesmo integra 

o grupo de pesquisa ―Investigações em currículo, filosofia e química‖, coordenado por mim. 
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professores? A formulação dessas questões permitiu-nos organizar nossos objetivos de 

investigação. 

Este trabalho faz uma primeira aproximação da relação entre filosofia, química e 

currículo por meio do debate do campo disciplinar da filosofia da química. É um campo de 

estudo amplo, aberto e inexplorado. O objetivo geral e orientador é investigar a integração do 

debate da filosofia da química no currículo de formação inicial de professores de química. 

Esse objetivo geral nos encaminha para os específicos: 

 Explicitar, caracterizar e defender que o debate da filosofia da química constitui um campo 

disciplinar; 

 Investigar como a relação entre filosofia, química e currículo é estabelecida no currículo 

real de formação de professores; 

 Explorar e organizar estruturas subjacentes e relevantes para o currículo de formação 

inicial de professores de química; 

 Relacionar estas estruturas subjacentes à filosofia da química na problematização de 

seleção, organização, articulação e inovação curriculares; 

 Propor orientações, princípios, estruturas, perspectivas, modelos e linhas de construção de 

um currículo de química de formação inicial de professores. 

Esses objetivos foram materializados em algumas ações: no ENEQ do ano de 2012, 

juntamente com outros investigadores, essa temática foi institucionalmente inserida na agenda 

do ensino de química no Brasil. Publicamos um artigo na primeira chamada da revista Science 

& Education (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012) e participamos de inúmeros congressos 

(ENEQ, ENPEC, EDUQUI, IHPST, ECRICE). Para atingir os objetivos propostos acima, 

apresentamos a metodologia desta tese. 

 

 

Metodologia geral 

 

 

―Fazer pesquisa é um trabalho duro. Também é divertido e excitante. Na verdade, 

nada se compara ao prazer da descoberta‖. (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 26)  

 

O nosso objeto apresenta dificuldades intrínsecas que nos impõem desafios e definem 

parcialmente escolhas metodológicas e teóricas. A problematização da filosofia da química já 
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compõe um quadro teórico de discussões, mas sua apropriação ao contexto do ensino é pouco 

discutida. Encontramos, nessa aproximação, as seguintes dificuldades: 

A dificuldade principal deve-se ao pouco distanciamento temporal do debate sobre o 

campo disciplinar da filosofia da química. Isso nos leva a iniciar nossa investigação com 

poucos quadros a priori, pouco enquadramento teórico, pouca conceitualização e poucas 

categorias de análise. Sabemos, entretanto, que não estaremos desprovidos de preconceitos 

teóricos. Nossa posição teórica e metodológica é exatamente fazer emergir perspectivações 

epistemológicas, filosóficas e pedagógicas da exploração do próprio campo, na organização 

teórica do próprio campo. Nossa investigação irá, assim, depender do que se propõe e se 

identifica como campo disciplinar da filosofia da química. Essa resposta está condicionada à 

maturidade do campo e, dessa forma, é propositiva e provisória. 

 
Figura 1- Principais dificuldades em pensar sobre o campo disciplinar da filosofia da química 

Dificuldades:

Aproximação 
naturalista

Distanciamento  
temporal

Complexidade 
dos conteúdos

Ausência de 
guias analíticos

Transpor e analisar

Formalismos

Escassa formação 
Filosofia da ciência: 

concepção herdada, 
positivismo lógico 

 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Contudo, apesar da pouca distância temporal, os conteúdos já mostram complexidade 

e especificidades de formalismos. Como afirma Schummer (2006, p.36), ―apesar de a 

disciplina filosofia da química ser recente, este não é mais um debate para iniciantes‖. Muitos 

termos usados no debate são termos técnicos da filosofia e existem muitos debates e 

problemas específicos que nos exigiriam uma formação específica em química, em filosofia e 

também em educação. Nossa opção metodológica é perseguir (ou focarmo-nos), em um 

primeiro momento, um objetivo descritivo acerca do debate da filosofia da química, 

organizando o debate da forma mais imparcial possível para, então, inferir linhas dedutivas. 



27 

 

 
 

A aproximação feita entre epistemologia e ensino de ciências e/ou química não nos 

ajuda muito, ao mesmo tempo que é fonte de inovações. O ensino de ciências, na sua maior 

parte, é pelo viés da epistemologia tradicional. Correntes epistemológicas mais atuais como a 

modelo-teórica, estruturalista e concepção semântica estão ainda iniciando aproximações 

(ARIZA; ADÚRIZ-BRAVO, 2011). Essa dificuldade nos exigirá uma opção teórico-

metodológica no sentido de não olharmos para o nosso objeto pelo viés de alguma 

epistemologia regional, ou pela lente de algum epistemólogo. Exigirá, ao contrário, que 

projetemos novos horizontes teóricos. 

Como consequência dos fatos acima, há uma ausência de interlocutores e guias 

analíticos. Estaremos parcialmente solitários para comparar, criticar, dialogar
20

. Isso coloca à 

nossa tese um objetivo implícito, que é transformar o debate da filosofia da química em 

fundamento e fonte teórica, para que encontremos uma proposta teórica para o sistema 

pedagógico da química. Isso define nossos princípios e abordagens metodológicas. 

 

 

Princípios e abordagens metodológicas: Grounded theory, mapa e diagrama 

 

 

Diante dos fatos acima, voltamo-nos para um tipo de investigação em que a 

componente teórica e a componente empírica se entrelaçam, complementam-se, explicam-se e 

justificam-se, fazendo uma unidade. A metodologia será definida na explicitação de um 

percurso de construção, um processo dialógico, no qual se identificam os contributos 

essenciais para a construção de proposições curriculares, quer com base na literatura científica 

das áreas em discussão, quer com base na interação (conversas informais, encontros, 

apresentações) com especialistas e profissionais da prática, quer ainda pelo constante 

questionamentos de uns e de outros.  

Utilizamos diversos instrumentos de coleta de dados e de estratégias metodológicas 

que serão explicitadas ao longo da tese. A abordagem é qualitativa (BOGDAN; BIRKLEI, 

1987), pois foca no próprio processo de construção do conhecimento como uma dimensão 

importante. A investigação qualitativa tem para Denzin & Lincoln (1998) quatro períodos. O 
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 Neste período de elaboração da tese, estivemos nos principais fóruns de discussão sobre o ensino de ciências 

(ENPEC, IHPST), ensino de química (ENEQ, EDUQUI) e de filosofia da química (ISPC), e ratificamos nossa 

percepção sobre a fraca integração dessa temática no currículo. Somente no ano de 2012 a revista Science & 

Education teve uma edição especial, e somente no ano de 2012 houve muitos trabalhos que mostravam a 

integração dessa temática nos congressos ENEQ e IHPST. 
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período tradicional inicia-se em 1900 e permanece até 1950; num segundo momento, 

designado modernismo, entre 1950 e 1970, a preocupação centra-se no rigor defendido ainda 

pelas metodologias quantitativas; o terceiro momento, entre 1986 e 1990, é caracterizado pela 

crise da representação e evidencia os critérios de validade, generalização e fidelidade da 

investigação qualitativa. Nesse período, crescem as teorias interpretativas que desafiam a 

noção de verdade absoluta. 

A investigação qualitativa tem ganhado mais aceitação e tem-se expandido para outras 

disciplinas menos tradicionais. Nesse período, também aumenta a tendência a pensar as 

teorias como contextualizadas e locais, voltadas para a resolução de problemas e situações 

específicas. Isso tem acontecido também no seio da própria epistemologia, que tem tendido 

para uma visão semântica da razão científica.  

No âmbito da investigação qualitativa tem-se uma infinidade de estratégias 

metodológicas, como, por exemplo, os estudos ideográficos, etnografia, etnometodologia, 

Grounded theory, análise do discurso, análise narrativa. Nossa metodologia utiliza 

componentes de métodos narrativos (RIESSMAN, 2008) e ferramentas de outros métodos. 

Segue o cenário de uma investigação não linear sobre a qual Quivy; Campenhout (2008, p. 

236) comentam:  

as hipóteses e mesmo as perguntas são susceptíveis de evoluírem constantemente 

durante o trabalho no terreno. Em contrapartida, o trabalho empírico será 

regularmente reorientado em função de aprofundamentos sucessivos do quadro 

teórico. Encontramo-nos aqui perante um processo de diálogo e de vaivéns 

permanentes entre teoria e empirismo, mas também entre construção e intuição, que 

estão imbricados. 

 

Usaremos a imagem da rede, do mapa e do diagrama com nódus (elemento, traço) 

mínimos: química, filosofia e currículo. Através do debate da filosofia da química, a nossa 

rede (estrutura, mapa, diagrama) pode ser organizada e ampliada. Também é próxima da 

Grounded theory, pois encontraremos nossos campos de sentido, os diálogos que estruturam a 

organização e mapeamento, a partir do campo, do terreno. É uma teoria fundamentada 

(ESTEBAN, 2010). Entretanto, dada a pouca experiência prática do campo, que ainda está se 

consolidando teoricamente, não segue os cânones-padrão. 

A Grounded theory foi proposta por Glaser e Strauss (1967) na obra Thediscovery of 

Grounded theory: strategies for qualitative research.Apesar de essa obra fundadora conter 

ainda elementos de uma epistemologia positivista, essa teoria desenvolveu-se, posteriormente, 

dentro de uma epistemologia construtivista.  
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Os diversos autores que usam essa estratégia metodológica abandonam a crença em 

uma verdade sobre a realidade externa que pode ser descoberta. Ao contrário, valorizam as 

condições contextuais em que os fenômenos ocorrem, na coexistência de variadas 

interpretações e autores. Apresentam, assim, uma reconciliação do realismo com o relativismo 

e uma teoria não fundamentalista da verdade, sendo essa emergida dos dados e dos contextos.  

Nessa estratégia, a noção de teoria tem um caráter central. É construída com base na 

recolha, análise sistemática e rigorosa dos dados e na orientação dos investigadores através de 

um processo indutivo de produção do conhecimento. Entretanto, a teoria não é entendida 

como descrição dos dados e relações entre conceitos, mas como padrões de ação e interação 

entre variados tipos de unidades sociais, sobre os processos decorrentes das mudanças nas 

condições internas e externas do fenômeno estudado (FERNANDES; MAIA, 2002, p. 53). A 

teoria torna-se preditiva no sentido em que ocorrerem condições similares. 

A definição do problema de investigação é o primeiro passo para iniciar a Grounded 

theory. O problema deve ser suficientemente aberto para permitir uma evolução flexível e em 

profundidade do fenômeno estudado. Normalmente inicia-se por ―Como?‖. Isso permite 

operacionalizar o princípio mais importante que é o método da comparação, que consiste num 

movimento contínuo entre a construção do investigador e o retorno aos dados, até esse 

processo ficar ―saturado‖, estabilizado. Isso permite que, à medida que a investigação vai se 

processando, outras questões possam ser formuladas, o que exige um retorno aos dados. As 

questões, então, vão evoluindo de questões abertas para questões cada vez mais focadas e 

situadas até um ponto de estabilização. 

A construção da amostra não é feita de forma a priori, mas é solicitada no decorrer da 

análise. Vai se diferenciando em função das questões e das ideias que vão surgindo durante a 

análise, não se tratando de uma amostra representativa, mas de uma amostra relevante para o 

fenômeno estudado.  

Em outra etapa, é feita a categorização ou codificação que pode ser aberta, axial e 

seletiva. A categorização aberta consiste na decomposição, análise, comparação, 

conceitualização e categorização dos dados, e os procedimentos usados são essencialmente 

fazer questões, fazer comparações, rotular e etiquetar. O primeiro passo é decompor os dados, 

buscando cada vez mais a conceitualização; posteriormente, os dados são agrupados, por 

similitude, em categorias mais amplas. Esse processo é feito entre comparação e 

questionamento. 
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Identificar categorias exige a sua especificação, ou seja, implica a definição das suas 

características no contexto do fenômeno estudado. A nomeação pode surgir da influência dos 

conceitos já identificados, da sensibilidade teórica do investigador ou de outros significados 

frequentemente veiculados na literatura. Identificar categoria passa por identificar 

propriedades, bem como as respectivas dimensões. Esse processo pode assumir diversos 

níveis hierárquicos de complexidade, que devem ser comprovados pelos dados.  

A codificação pode ser aberta, axial e seletiva. Para Fernandes e Maia (2002, p.58):  

O processo de codificação aberta assenta num questionamento constante dos dados, 

na conceitualização das respostas encontradas, voltar atrás no sentido de detalhar as 

análises efetuadas e especificar as categorias construídas, questionando e verificando 

até à saturação deste processo.  

 

A codificação axial é posterior ao processo de codificação aberta e consiste na 

identificação de relações entre as categorias. Essa codificação expressa relações de 

subordinação entre as categorias. É um processo feito também por comparação e 

questionamento, agora entre as categorias da codificação aberta. Por fim, há a codificação 

seletiva, que consiste na identificação da categoria central em volta da qual todos os dados 

serão integrados. É parecida com a codificação axial, sendo mais abstrata e resultado do 

estabelecimento de um relacionamento sistemático entre a categoria central e as outras 

categorias e pela validação dessas relações.  

É nesta fase que o investigador constrói a história ou a narrativa descritiva do 

fenômeno central de estudo e dá sentido e organização aos dados. Após essa codificação, vem 

a fase da teorização, da integração desse processo na forma de uma teoria. São identificadas a 

organização e a apresentação de padrões e sequências narrativas que podem ser feitas, por 

exemplo, através de diagramas, mapas, redes ou narrativas.  

Vale salientar que essas fases de codificação não são lineares e cumulativas e podem 

ocorrer de forma assistemática. O investigador deve, nesse sentido, estar preparado para as 

novidades que o vaivém entre os dados e a análise da investigação pode trazer. O método da 

comparação constante pode cair em uma grande recursividade que pode exigir, inclusive, a 

reformulação de análises já realizadas. A finalização da categorização ocorre quando não mais 

categorias são adicionadas e ocorre uma estabilização. 

Nesse cenário viemos a identificar o mapa/diagrama como instrumento nem só 

metodológico e operativo, mas também comunicativo, expressivo e organizacional. Existe na 

tese um esforço de diagramaticidade. Uma das principais características da diagramaticidade é 

integrar perspectivas conflitantes das grandes polarizações sujeito/objeto, teoria/empiria, 

ciências naturais/ciências históricas. O pensamento diagramático ao mesmo tempo em que 
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não é um conhecimento nomológico também não é um conhecimento puramente discursivo e 

narrativo, mas integra as duas perspectivas. Por exemplo, é necessário conhecimento 

nomológico e histórico para interpretar um anel benzênico. 

A tese também usa o mapeamento como princípio metodológico. Para Biembengut 

(2003, p. 293), o mapeamento, usado na pesquisa educacional como metodologia de pesquisa,  

significa principalmente, a compreensão da estrutura e dos entes nela inseridos, a 

organização e a representação ou mapa dos dados em um contexto, de forma 

dinâmica. O mapa permite explorar a habilidade da mente em relacionar complexas 

imagens e, ao mesmo tempo, fornecer compreensão clara de um fenómeno ou ente 

em tempo curto de busca. 

 

Um mapa está presente em todas as atividades cotidianas e, nas mais diversas ciências, 

buscam-se métodos de organizar e classificar os dados de forma a tornar mais sólida a 

pesquisa e tornar mais aparentes os problemas enfrentados pelo pesquisador para melhor 

avaliar as perguntas orientadoras
21

. Dentre os métodos, figura o mapeamento, por ele permitir 

formar imagens e dar sentido às diversas informações, captando o sentido e as características 

relevantes do contexto (BIEMBENGUT, 2003). 

Segundo Biembengut (2003), para fazer o mapeamento o pesquisador necessita de 

percepção acurada sobre os diversos entes envolvidos. O primeiro é identificar a estrutura e 

os traços dos entes a serem analisados. O segundo é julgar sobre o que é relevante e sobre o 

respectivo grau de relevância e organizar os dados de forma a delinear um mapa, satisfazendo, 

assim, as exigências da pesquisa. A estrutura é o conjunto de entes e das relações entre eles, 

que constitui determinada unidade ou sistema. A estrutura identifica as partes do sistema e a 

forma como elas se interligam. 

Cada ponto de vista, cada forma de organização estabelece uma estrutura. E cada 

estrutura aponta para um significado diferente, um método de classificação a partir do qual o 

todo pode ser captado e compreendido. Compreender como ocorrem essas conexões é de 

essencial importância.  

O traço pode ser entendido como a menor unidade identificável em uma estrutura. As 

unidades irredutíveis de determinado sistema com relativa autonomia, as características ou 

vestígios dos entes (pessoa, objeto, coisa) ou, ainda, as ideias, os valores que formam parte de 

um grupo podem ser considerados traços. 

Decidir sobre considerar um traço ou outro requer do pesquisador estudo minucioso do 

problema. O estudo dos traços não se restringe à análise de problemas. Pode servir para 
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Na química esse problema é sui generis, como classificar e organizar mais de 20 milhões de substâncias 

diferentes? 
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identificar o objeto a ser pesquisado, organizar e classificar os dados levantados e, também, 

para retificar falsas ideias acerca de certos conceitos. 

Estabelecidos traços e estrutura, é preciso identificar entes, traços relevantes. O 

reconhecimento consiste no estabelecimento de parâmetros segundos os quais entes, traços 

e/ou fenômenos identificados serão classificados como elementos distintos de um sistema de 

explicação ou de um sistema de interpretação. A determinação do que é mais importante, de 

que evidência exalta, é fundamental no mapeamento. O andamento da pesquisa é 

condicionado pelo andamento do mapa. Na medida em que vai sendo identificada a estrutura, 

traços estabelecem caminhos para orientação, de tal sorte que caminhos metodológicos vão 

sendo naturalmente construídos. 

No nosso caso, os nodos principais de nossa rede, da nossa estrutura são química, 

filosofia e currículo. A exploração do campo disciplinar da filosofia da química explicitará 

outras estruturas que poderão propor um modus de integração da filosofia da química no 

currículo. Essa estrutura subjacente, pensada transversalmente às dimensões sintática, 

filosófica e pedagógica, pode organizar sistemicamente outras redes de sentido no aparelho 

pedagógico da química. 

 

 

Desenvolvimento e fases da investigação 

 

 

Nossa investigação é dividida em dois estudos entrelaçados: o teórico e o empírico. 

Organiza-se em torno da pergunta central: ―Como integrar a filosofia da química no currículo 

de licenciatura em química?‖ Esta pergunta encaminhou para perguntas mais fechadas que 

organizaram os capítulos.  

Cada fase da investigação terá um objeto e autonomia metodológica, mas se articula 

com o conjunto total do trabalho que define a organização da escrita, a narrativa e, por fim, a 

apresentação do trabalho. Os dados principais são dados bibliográficos que constam nas duas 

revistas para comunicação da filosofia da química e dados empíricos de programas de 

disciplinas, questionários aos professores e diálogos com investigadores.  

Esse movimento entre os dados bibliográficos e empíricos de várias fontes 

(Bibliográficas, Documentais, Relatos) possibilita triangular os nossos dados e nossa proposta 

teórica. Identificaremos a confirmação de nossa proposta quando conseguirmos estabilizar 
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estruturas entre os vários dados triangulados. Essa dinâmica estabilizou os capítulos descritos 

abaixo. Cada capítulo tem uma especificidade, um objeto, opera com uma determinada 

autonomia metodológica e lógica. 

 
Figura 2 - Estrutura da investigação 

Capítulo 2

A dimensão crítica no currículo 

de formação inicial 

Capítulo 1

Filosofia da química: Constituição 

de um campo disciplinar 

Bibliográfica
Revistas Hyle e Foundations

of Chemistry

Inquérito
Professores

Comunidade educadores
Conversa informais

Como integrar filosofia da química no currículo?
Aproximações entre Química, Currículo, Filosofia

Capítulo 3

Campos estruturantes da 

praxis química

Intervenções
Inovação curricular

Didática da química II

Documental
Projetos políticos pedagógicos

Programas de disciplina

Capítulo 5
Currículo  e pedagogia de 

química à luz  da práxis química

Capítulo 4

Articulações curriculares à 

luz  da praxis química

Tipos de pesquisas

Propõem-se  linhas, eixos, princípios, modelo, desenho e estrutura curricular

Explicita-se o debate  da filosofia da química

Caracteriza-se o currículo realCaracteriza a praxis química

Aproxima com o currículo

Grounded Theory
Mapeamento
Teoria / empiria
Micro / Macro

Fonte: Pesquisa do autor 

 

O capítulo 1, Filosofia da química: a constituição de um campo disciplinar, mostra 

como a filosofia e a química são pensadas pelo campo disciplinar da filosofia da química. 

Busca estruturar e mostrar o debate produzido pela filosofia da química e defendê-lo como 

um campo disciplinar de direito próprio, devendo ser intrinsecamente valorado pelo currículo. 

No capítulo 2, A dimensão crítica no currículo de formação inicial, mostra como a 

relação entre filosofia, química e currículo é pensada no currículo real e escrito. Caracteriza a 

filosofia do conhecimento escolar em química e opera com a tese de que o currículo de 
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química apresenta uma filosofia implícita. Também nesse capítulo buscamos uma 

perpectivação curricular fundamentada na epistemologia social de Habermas. 

No capítulo 3, Campos estruturantes da práxis química, organiza-se o debate da 

filosofia da química com objetivos pedagógicos e curriculares, tendo-se por unidade de 

análise os campos teóricos estruturantes da epistemologia, discutidos por Agustin Adúriz-

Bravo (2001). Inicialmente, o debate é organizado em tensões de cada campo estruturante e, 

posteriormente, desenvolvem-se domínios de maior inclusividade e transversalidade entre 

filosofia, química e currículo. 

No capítulo 4, Articulações curriculares à luz da filosofia da química, buscamos 

relações dos temas anteriores com o currículo. Inicialmente, relacionamos as seleções 

curriculares com as tensões da química; posteriormente, os domínios da práxis química, 

identificada no capítulo 4, com a articulação e integração curricular. Apresentamos propostas 

de inovações curriculares. 

O capítulo 5, Currículo de formação inicial à luz da práxis química, retoma as 

problematizações anteriores, sintetizando uma proposta curricular e pedagógica em química 

por meio de perspectivas filosóficas e pedagógicas para uma filosofia da educação química, 

um novo modelo e linhas de construção do currículo. 

Como um pano de fundo da tese, há uma busca de identificar ambiguidades, conflitos, 

paradoxos e incoerências ocultas nos discursos que a investigação atravessa. Isto tem um 

plano objetivo, pois, como defende Bergson (1979, p. 36), 

a verdadeira liberdade está em um poder de decisão, de constituição dos próprios 

problemas: esse poder, ‗semidivino‘, implica tanto no esvaecimento de falsos 

problemas quanto o surgimento criador de verdadeiros. É a solução que conta, mas o 

problema tem sempre a solução que ele merece em função da maneira pela qual é 

colocado, das condições sob as quais é determinado como problema, e dos termos de 

que se dispõe para colocá-lo. Os verdadeiros problemas são colocados apenas 

quando resolvidos. 

 

Salientamos que a tese foi escrita na norma ortográfica brasileira e a formatação 

seguiu as normas da ABNT
22

. Traduzimos todos os textos para o português. Usamos a entrada 

do índice até o nível 3, os demais níveis são identificados em itálico. Também em itálico 

encontra-se alguma afirmação central para o fluxo da argumentação devidamente identificado 

ao longo do texto. Utilizaremos a entrada em maiúscula para indicar o nome de disciplina 

presente em um programa curricular e em minúscula nos demais casos. 

                                                           
22

 Associação Brasileiras de Normas Técnicas 
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CAPÍTULO 1 FILOSOFIA DA QUÍMICA: A CONSTITUIÇÃO DE UM 

CAMPO DISCIPLINAR23
 

 

 

Química é a ―a ciência mais central‖, mas, surpreendentemente, ela parece ser a 

mais insular em questões filosóficas. (GOOD, 1999, p. 66) 

 

Este capítulo busca explicitar, caracterizar e defender que o debate da filosofia da química 

constitui um campo disciplinar com elementos intrínsecos em relação aos quais o currículo de 

química, e principalmente de formação de professores em química, deve tomar partido. 

Reconstitui a formação do campo disciplinar da filosofia da química por meio da sua agenda de 

problemas, autor (formação, país, temática, instituição), temáticas (principais, transversais, 

debates controversos), formas de institucionalização (revistas, livros, congressos, cursos, 

associações, currículo), principais relações interdisciplinares (física, biologia, clássicos da 

filosofia e filosofia da ciência, entre outros) e caracterizações da química. 

 

1.1 Análise temática: explicitação e organização do debate da 
filosofia química 

 

 

Um campo disciplinar tem um objeto próprio, uma comunidade de pesquisadores e 

uma agenda de problemas. A disciplina é formada, segundo Bourdieu (2004), por um 

processo de autonomização dentro do campo científico. O desenvolvimento de um campo 

científico caracteriza-se pela emergência de uma prática de investigação, de agentes cuja 

prática assenta mais na investigação que no ensino, e a institucionalização da investigação na 

universidade manifesta-se mediante a criação de condições favoráveis à produção do saber e à 

reprodução, a longo prazo. Em segundo lugar, vem a constituição de um grupo reconhecido 

como socialmente distinto e de uma identidade social, quer disciplinar, mediante a criação de 

associações científicas, quer profissional, mediante a criação de uma corporação. Para 

Bourdieu (2004, p.36), disciplina é 

um campo relativamente estável e delimitado, portanto relativamente fácil de 

identificar. Tem um nome reconhecido escolar e socialmente (ou seja, que está 

                                                           
23 Parte deste texto foi apresentado nas IV Jornadas Ibéricas de Filosofia da Ciência e Lógica, 4 e 5 de fevereiro 

de 2010.  



36 

 

 
 

presente nomeadamente nas classificações das bibliotecas), está inscrita em 

instituições, laboratórios, departamentos universitários, revistas, instâncias nacionais 

e internacionais (congressos), processos de certificação de competências, sistemas 

de distribuição de prémios. A disciplina é definida pela posse de um capital coletivo 

de métodos e conceitos especializados cujo domínio constitui o requisito de 

admissão tácito ou implícito do campo. Produz um transcendental histórico, o hábito 

disciplinar como sistema de esquemas de percepção e apreciação (a disciplina 

incorporada age como censura). 

 

Esta parte da pesquisa será uma análise temática com base em dados encontrados, 

principalmente, em duas revistas, Hyle e Foundations of Chemistry. Será analisado o 

conteúdo dos núcleos das ideias ou dos campos de problemas da filosofia da química. Na 

análise temática, o conteúdo é o foco. O foco no que é dito e não no como é dito 

(REISSMAN, 2008). Essa análise pode ser aplicada a entrevistas individuais, a entrevistas em 

grupos e a documentos escritos. Os dados são interpretados à luz do desenvolvimento 

temático pelo investigador, assim como da influência das teorias e dos propósitos concretos, 

dentre outros fatores. Existe um foco mínimo em como a narrativa é falada ou escrita, na 

estrutura das falas dos narradores selecionados e no contexto no qual a narrativa é gerada.  

Esta etapa da pesquisa também pode ser entendida como uma aproximação a uma 

análise da configuração textual que Mortatti (2000, p. 31) entende como um 

conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: às 

opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais-formais (como?), projetadas 

por um determinadosujeito (quem?), que se apresenta como autor de um discurso 

produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento 

histórico (quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos (para 

quê?), visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor (para quem?) e 

logrando determinado tipo de circulação, utilização e repercussão. É portanto, a 

análise integrada desses aspectos que propicia ao investigador: reconhecer e 

interrogar determinado texto como configuração "saturada de agoras" e "objeto 

singular e vigoroso"; e dele produzir uma leitura possível e autorizada, a partir de 

seus próprios objetivos, necessidades e interesse.  

 

Tendo como dados a produção dos artigos da filosofia da química até o ano de 2011, 

faremos uma aproximação ao que tem sido discutido, quem tem discutido, onde tem sido 

discutido, a partir de que contextos, para que propósitos e dirigido a quem, e quando. Ao 

fazer estas perguntas, estamos no terreno próprio do currículo. Dessa forma podemos, em 

estágios mais adiantados da nossa investigação, facilmente fazer relações com o currículo. 

Não será, entretanto, um estudo da arte do campo, nem um estudo historiográfico, objetivo, 

esse, de uma tese específica, necessária, mas ainda não efetivada. 

As duas revistas existentes atualmente para a comunicação da produção em filosofia 

da química são Hyle e Foundations of chemistry. A primeira inicia em 1995 e a segunda em 

1999. Até o ano de 2011, todos os artigos dessas duas revistas foram organizados em uma 

ficha catalográfica com as seguintes unidades: ano, autor, instituição, formação, país. Numa 
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segunda etapa, esses artigos foram classificados por: temática principal; se aplicável, a tese 

principal do artigo; caracterizações da química; debates sobre a filosofia da química e as 

relações.  

 

1.2 Centralidade e insulamento da química no contexto 
científico e filosófico 

 

Quando iniciamos a explorar a literatura em filosofia da química nos deparamos com 

um aparente paradoxo, a centralidade marginal da química no conjunto dos saberes, sua 

característica transgressora e conservadora. 

É lugar comum dizer que a química é uma ciência central. Um dos livros didáticos 

mais utilizados em cursos universitários de química intitula-se Chemistry: the central science 

(BROWN et al., 2006). Tomando a temática da centralidade da química Balaban e Klein, 

(2006) no artigo Is chemistry „The Central Science‟? How are different sciences related? Co-

citations, reductionism, emergence, and posets, analisam esse problema e concluem que, na 

atualidade, a bioquímica é a ciência mais central, seguida da química como ciência com 

maiores índices de correlações. A química, entretanto, é central em conceitos. A química é 

uma disciplina central na definição do perfil e da natureza de algumas universidades. 

Os estudos cientométricos de Schummer (1997a, b) mostram que a química é o campo 

científico mais produtivo entre as ciências (SCHUMMER, 2006). A produção científica da 

química é maior que a soma de todas as outras ciências juntas. Como resultado da natureza 

interdisciplinar de sua pesquisa, a explosão de conhecimento na química é tão ampla que, para 

atualizar-se em 1% da literatura, seria necessária a leitura de 2.000 páginas por dia 

(SCHUMMER, 1999), o que oferece enormes desafios ao seu aparelho pedagógico e 

documental. O Chemical Abstract é o maior índice do mundo (FORMOSINHO, 1987); pode-

se mesmo dizer que a química possui a maior biblioteca do mundo ou que a química possui 

também uma característica documental, classificatória, em seu cerne. 

Os químicos formam o maior grupo científico e os resultados da química têm um 

impacto econômico enorme no mundo contemporâneo. Calcula Lattes (2003) que, se os 

químicos fizessem greve, em pouco tempo a sociedade se desestruturaria. A segunda 

revolução industrial foi um fenómeno essencialmente químico (CARDOSO, 2000), assim 

como a revolução verde dos anos 1960. A química inscreve-se em um tipo de investigação 
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eminentemente interdisciplinar (SCHUMMER, 1997, 2003, 1997a,b). Desde o meio ambiente 

à saúde, da agricultura à biologia molecular, da indústria pesada à cosmologia, dos novos 

materiais à nanotecnologia, a química modela nossa compreensão de mundo.  

Como dizem Bensaude-Vincent e Stengers (1992, p.14), ―a química está em todos os 

lugares e em lugar algum.‖ A química está associada à própria necessidade da sobrevivência 

do Homo sapiens, por entender as transformações da matéria a fim de controlar novos modos 

de conservação, cura, eficiência e otimização de processos. Dessas atividades, fundadas no 

interesse técnico e prático, depende em grande parte a própria preservação da espécie humana. 

O indiscutível papel cultural e econômico da química contrasta com sua pequena 

participação no contexto da discussão dos interesses intelectuais básicos da produção de 

conhecimento humano. Entretanto, ao mesmo tempo que a química, nas práticas e na 

intervenção do mundo, na construção de produtos e transformação da matéria, pode ser 

considerada uma ciência central, em problematizações dos seus fundamentos conceituais e 

filosóficos é uma ciência insular, negligenciada e reduzida (SCHUMMER, 2006; VAN 

BRAKEL, 1999). Segundo Good (1999, p. 45), ―uma das características dos químicos é que 

muitos não têm interesse na filosofia da ciência‖.E como afirma Tomasi (1999, p. 35): 

a química joga [tem] um papel importante na ciência real e em outras atividades 

humanas. Ambas são contrastadas com um pequeno peso de aproximações químicas 

na discussão de problemas básicos do conhecimento, da ciência e de outros 

interesses humanos, intelectuais e práticos. 

 

É estranho o pouco diálogo entre químicos e filósofos durante o século XX, bem como 

é estranho que tão poucos químicos se preocupem em refletir sobre sua própria disciplina. 

Segundo Cardoso (2000), a preocupação essencial das associações de químicos tem sido sobre 

o estatuto profissional dos seus membros e defesa dos interesses dos produtores de bens 

químicos. Isso tem deixado pouco espaço para grupos comprometidos com temas de interesse 

mais geral, cultural e humanístico de cunho formativo.  

Podemos mesmo afirmar que a contribuição cultural, formativa e cognitiva da química 

é solapada pelos processos produtivos. O interesse técnico inibe o interesse emancipatório. No 

contexto geral dos saberes, a classificação da química aparece sempre com muitas 

dificuldades de inscrição. Peirce classificava a química juntamente com a lógica. Kant 

considerava a química como uma arte sistemática, não propriamente uma ciência. O século 

XX classificou a química como uma física aplicada. Na atualidade a química busca sua 

emancipação. 

Quando olhamos as grandes formulações da filosofia e da epistemologia, desde 

Descartes a Kant, de Augusto Comte a Pierre Duhem, de Karl Popper a Paul Feyerabend, 
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constatamos que elas estão baseadas numa concepção física do mundo. Para Labarca (2005), 

mesmo na atualidade, quando a filosofia da ciência se dividiu em diversas subdisciplinas, 

dedicando-se a analisar os problemas específicos de ciências especiais, a filosofia da química 

estava, até bem pouco tempo, ausente. 

Entre os químicos, houve um intenso debate nos séculos XVIII e XIX, quando a 

química era uma ciência importantes e eminentes químicos envolviam-se com debates 

filosóficos; no século XX isso se perdeu. A química, segundo Tomasi (1999), foi confinada, 

ao longo dos últimos dois séculos, em uma estrutura metodológica extremamente útil e 

eficiente, tendo sido negligenciados aspectos metafísicos de seu próprio campo. Segundo o 

autor:  

a estrutura metodológica não deu espaço para conceitos metafísicos. Atualmente foi 

um instrumento para livrar a disciplina da carga de conceitos vagamente definidos 

em um passado distante. Além disso, a abordagem metodológica foi muito eficaz na 

promoção do progresso científico. (TOMASI, 1999, p. 36). 

 

O padrão de desenvolvimento da química foi positivista e antimetafísico por todo o 

século XX (TOMASI, 1999). Quase tudo foi reduzido a quantidade macroscópica, peso, 

volume, temperatura etc., medidas com equipamento padrão de laboratório. Outros aspectos 

da disciplina foram negligenciados (como o átomo de Demócrito) ou foram relutantemente 

aceitos como acessórios úteis para formulação de projetos de pesquisa, utilizado apenas de 

forma instrumental ou mesmo como convenções. 

Um exemplo pode ser dado na história dos estudos sobre isomeria, que eram 

naturalmente inclinados a usar o conceito de ―estrutura‖, visto como conexões espaciais entre 

os átomos dentro de uma molécula, enquanto na formulação padrão não houve espaço para o 

conceito de estrutura molecular. Também a teoria atômica só foi reconhecida 100 anos após a 

sua publicação. Até eminentes químicos, como o prêmio Nobel Wilhelm Ostwald e Pierre 

Duhem, foram antiatomistas ao considerar a hipótese atômica como conjecturas e não 

afirmações positivas. 

Apesar da sua quase omnipresença, essa ciência apresentou-se, até meados dos anos 

90, quase invisível aos filósofos (VAN BRAKEL, 2006, 1999). Nesse contexto de superação 

dos limites disciplinares de um campo essencialmente interdisciplinar e fragmentado, com 

exemplos de inter, multi e policiências, nasce a filosofia da química (SCHUMMER, 2006; 

SJÖSTRÖM, 2006). Após os anos 1950, a química se transforma em uma ciência pós-

acadêmica e pós-industrial, caracterizada por uma investigação eminentemente 

interdisciplinar e superando os seus subcampos disciplinares mais tradicionais (SJÖSTRÖM, 

2006).  
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Para Bensaude-Vincent e Stengers (1992), a química, apesar de sua longa história, 

múltiplos atores e contextos, enormes êxitos técnicos e práticos, alternativamente servidora, 

mestre ou rival de suas vizinhas, a física e a biologia, não acabou ainda de definir sua 

identidade e o seu lugar na enciclopédia. E mais, Bensaude-Vincent (2008) defende que a 

química, como uma tecnociência que combina o conhecer e o saber fazer, o real e a 

representação, focada na performance e na produtividade, que trabalha com uma rede variada 

de autores, com uma pesquisa interdisciplinar, poderia tornar-se a ciência modelo do século 

XXI. Isso diz respeito à difícil relação entre filosofia e química, principalmente no século XX. 

 

1.3 Relação entre filosofia e química 

 

Para Van Brakel (1999), em geral, desde Aristóteles, o conceito de Hyle ou Stuff
24

 tem 

sido esquecido na filosofia e filosofia da ciência em favor da geometria euclidiana e mecânica 

newtoniana como modelo universal de conhecimento. Esse fato é ilustrado, por exemplo, na 

influência kantiana, que vê a química como uma ciência não própria, apenas com juízos a 

posteriori, de generalizações empíricas. Particularmente na Alemanha e em países de língua 

inglesa, a filosofia da ciência tornou-se focada na tradição matemática, com tópicos favoritos 

em estatísticas, lógica matemática, teoria da relatividade e mecânica quântica (SCHUMMER, 

1998). 

Durante os séculos XIX e XX, químicos como Justus Von Liebig, Pierre Duhem, 

Ostwald, Michael Polanyi e Gaston Bachelard estiveram engajados em questões filosóficas. 

Contudo, suas influências não se fizeram ouvir no contexto da química e sim no contexto da 

filosofia geral, dado que nem mesmo esses químicos escolheram sua disciplina para construir 

seu pensamento filosófico. Entretanto, foram influenciados pela química. Visões como as de 

Ostwald e Pierre Duhem, que deram prioridade à termodinâmica nas definições operacionais 

de homogeneidade e substância pura (independentemente de modelos atômicos ou 

representações), foram marginalizadas. 

Para Van Brakel (1999, 2000), uma primeira aproximação entre filosofia e química 

pode ser feita pelo conceito de substância o qual tem sido discutido sobre duas vertentes 

diferentes: uma geral, associada à filosofia geral, principalmente Aristóteles e Locke; e outra 

mais especificamente científica, ligada a outros filósofos (físicos e químicos), como Averroes, 

                                                           
24

Stuff e Hyle significam matéria. 
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Boyle, Descartes, Faraday, Gassendi, Leibniz, Mach, Newton, Ostvald, Priestley, Spinoza. 

Nessa segunda linha, para Van Brakel (1999), eram raras discussões explícitas tendo a 

química como objetivo, com exceção de Düring (1944), em sua obra Aristotele´s chemical 

treatise. 

Figura 3 - Classificação de autores que interagiram com a filosofia 

Filosofando química

alquimistas

Andreas Libavius
Daniel Sennert
Robert Boyle
Isaac Newton

 

Fonte: Adaptado a partir de Ruthenberg (2012) 

 

Outra ligação entre filosofia e química pode-se ver nos filósofos que tiveram 

conhecimento de química. Na tradição alemã, têm-se filósofos como Kant, Hegel e Schelling 

e, na tradição francesa
25

, têm-se, principalmente, Duhem, Bachelard e Meyerson. No século 

XIX, a filosofia natural alemã fez uso da noção de afinidade e valência para uma noção geral 

de quimismo (VAN BRAKEL, 1999). A química exerceu um importante papel na filosofia 

natural de Hegel e na estrutura teórica do materialismo dialético. Para Hegel, quimismo era 

uma posição intermediária entre mecanismo e teleologia. Um objeto químico (não restrito à 

química) é uma totalidade independente que é definida por suas relações com outras coisas. 

Essa lógica de Hegel é, então, generalizada para outros domínios. Para Van Brakel (1999), a 

filosofia da química poderia ser uma parte substancial da filosofia da natureza de Hegel. 

1.3.1 Filosofia e Química antes de 1990 

                                                           
25

Recentemente, Bensaude-Vincent & Simon (2008) escreveram um livro sobre Rousseau e a química. O livro 

de Pierre Duhem que trata de química foi traduzido para o inglês somente em 2002 por Paul Needham (2002). 

Contudo, temas trabalhados por Duhem ligados à física são de largo conhecimento na comunidade da filosofia 

da ciência. 
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Nesta sessão iremos usar uma sistematização feita por Van Brakel (2012)
26

. O autor 

defende um período pré-histórico da filosofia da química, compreendido entre 1786 a 1990. 

Segundo esse filósofo da química, a principal relação da química é com Kant e com Dirac, 

dois responsáveis pelo seu negligenciamento. Kant, na Metaphysische Anfangsgruende der 

Naturwissenschaften, ao considerar a química uma arte sistemática, influenciará outros até o 

presente. E Paul Dirac afirmou a redução completa da química à física, destituindo sua 

autonomia disciplinar. Iremos problematizar essas relações.  

Influência do legado de Kant. 

Kant influenciará filósofos da natureza alemães como Schelling e Hegel e químicos 

como Von Liebig, Ostwald, Mittasch, Paneth. Será também importante para Whewell, Mill e 

Peirce, Frege. Todos concordam com Kant quanto à necessidade da matemática para que a 

química seja uma ciência própria; todos são críticos do atomismo e concordam que os 

conceitos de afinidade, polaridade e valência são específicos da química. Peirce e Frege, 

ainda, consideram que pensar por meio de modelos é uma especificidade da química (VAN 

BRAKEL, 2012). 

Para Van Brakel (2012), Hegel teve familiaridade com o trabalho de Lavoisier e 

Berthollet, escreveu um longo trabalho sobre a noção de afinidade de Bergman e engajou-se 

em um debate com Berzelius. Entretanto, para Van Brakel (2012), embora Hegel e Schelling 

defendessem o status da química, a visão de Kant foi dominante, principalmente porque a 

filosofia natural de Hegel e Schelling não era bem aceita.  

Isso pode ser visto no trabalho de Whewell, (S/A, apud VAN BRAKEL, 2012), no 

livro The philosophy of the inductive Science, na VI sessão intitulada “Philosophy of 

Chemistry”, quando o autor é muito áspero e defende que ―não era de fato, sem alguma razão 

que alguns dos filósofos alemães fossem acusados de lidar com doutrinas amplas e profundas 

em seu aspecto, mas, na realidade, indefinidas, ambíguas, e inaplicáveis‖. Para Whewell, 

essas doutrinas eram focadas na afinidade química (polaridade de Berzelius), nas ideias de 

substância e eram também influenciadas pelas teorias atomísticas. Whewell, então, se 

posiciona: ―não acho que os conceitos fundamentais de química sejam satisfatórios em termos 

de clareza e coerência, [...] a química, no presente, não pode, com alguma vantagem, formar 

uma porção da formação geral intelectual‖ (S/A apud VAN BRAKEL, 2012). 
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 Esta sistematização foi apresentada no congresso da ISPC em 2012 no dia 7 de agosto de 2012, na 

universidade de Leuven, Leuven, Bélgica. Consideramos que essa sistematização acresce ao seu artigo publicado 

em 1999 (VAN BRAKEL, 1999).  
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Para Mill (S/A apud VAN BRAKEL, 2012), entretanto, a química já tem ―uma grande 

generalização‖ (teoria atômica de Dalton), porque ―é ainda principalmente uma ciência 

experimental, e é susceptível de continuar, a não ser que encontre um princípio de indução 

global, como com Newton, que conecte um vasto número de pequenos fatos conhecidos‖. E 

complementa, dizendo: ―esta ciência, talvez, um dia possa ser dedutiva‖. 

Assim como Kant ficou impressionado com o trabalho de Lavoisier (VAN BRAKEL, 

2012), Peirce ficou impressionado com o trabalho de Mendeleev. Como Hegel, Peirce 

também acreditava que a noção de valência era uma das ideias mais importantes da história da 

ciência. Chamava phaneroscopy, phanerochémy como átomos para pensar. Segundo Peirce, 

―nós temos de estar satisfeitos com a história natural dos corpos químicos elementares, sem 

ainda suas explicações físicas.‖ (PEIRCE, 1861, apud VAN BRAKEL, 2012, p.119). 

Antiatomismo.  

Até à década de 1870, Kekulé rejeitou a ideia de que as fórmulas químicas 

representam moléculas ―reais‖. Para Ernst Mach, ―a teoria atômica desempenha um papel na 

física semelhante ao de certos conceitos auxiliares em matemática‖. Até 1886, a teoria 

atômica não foi ensinada em escolas secundárias francesas. Boltzmann descreve sua teoria 

molecular do gás, mas como uma analogia convencional. Poincaré disse que ―nós‖ aceitamos 

a teoria atômica, porque ―nós‖ estamos familiarizados com o jogo de bilhar. Por volta de 

1900, o antiatomismo ainda era uma questão de vida para os filósofos. Em 1896 Gibbs 

escreve para Wald: ―a doutrina da constituição atômica da matéria é suportada por fenômenos 

tão variados, que eu confesso que me encontro entre eles, a quem não parece ser uma questão 

de discussão séria.‖ 

Duhem criticou a indefinição das hipóteses atômicas, em particular na estereoquímica 

de Van´t Hoff. Estruturas moleculares não têm que ser compreendidas em termos de átomos, 

mas podem igualmente ser entendidas em termos das propriedades químicas dos compostos. 

O objetivo de Duhem era uma combinação mecânica e termodinâmica em uma teoria mais 

ampla e construída com conceitos macroscópicos. 

Também Ostwald, na Faraday lecture de 1904, posicionou-se com veemência contra a 

teoria atômica e ressaltou que a dedução das leis que regem a natureza das substâncias deve 

partir da concepção de ―fase‖, um conceito muito mais geral do que aquele de substância. Em 

1908, ele finalmente se rendeu: ―Eu convenci-me de que se chegou há pouco tempo na posse 

da prova experimental para a natureza discreta ou de partículas de matéria - prova que a 
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hipótese atômica tem procurado em vão por uma centena de anos, até mil anos.‖(S/A apud 

VAN BRAKEL, 2012). 

Herança de Paul Dirac.  

A herança de Paul Dirac também contribui para a difícil relação com a filosofia. 

Segundo Dirac (1929), ―as leis básicas necessárias para a teoria matemática de uma grande 

parte da física e de toda a química são, portanto, completamente conhecidas, e a dificuldade é 

apenas que as aplicações exatas dessas leis levam a equações que são demasiado complicadas 

para serem solúveis.‖ (DIRAC, 1929, apud SCERRI, 2004, p. 162). Isto repercute na filosofia 

da ciência. Para Reichenbach (1938), o problema de física e química parece finalmente ter 

sido resolvido: hoje é possível dizer que a química é parte da física.  

Entretanto, quando Paul Dirac observou que sua fórmula explicava a maior parte da 

física e de toda a química, é claro que ele estava exagerando. Em princípio, um físico teórico 

utilizando QED pode calcular o comportamento de qualquer sistema de química no qual a 

estrutura interna pormenorizada dos núcleos atómicos não é importante. Gavrogulu & Simões 

(2012) colocam que física e química fundiram-se em química quântica.  

Reavaliação de Kant: Opus postumus.  

Em Dantziger Physik, Kant (1785, apud VAN BRAKEL, 2012) defende que 

a química elevou-se a uma maior perfeição nos últimos tempos, também por direito 

merece a reivindicação de toda a doutrina da natureza: pois apenas o menor número 

de aparições da natureza pode ser explicado matematicamente - apenas a menor 

parte das ocorrências de natureza pode ser matematicamente demonstrada. Assim, 

por exemplo, pode, com certeza, ser explicado de acordo com as proposições 

matemáticas quando a neve cai na terra, mas por que os vapores se transformam em 

gotas ou são capazes de dissolver - aqui a matemática não produz elucidação, mas 

isso deve ser explicado a partir das leis empíricas universais da química.  

 

Em Opus Postumus, entre 1796-1803, Kant identifica que o progresso de Lavoisier e 

outros introduziu a medida exata em química e, portanto, o potencial de raciocínio 

matemático. A formulação sistemática de uma teoria dinâmica da matéria tem que preencher a 

―lacuna‖ na filosofia da natureza de Kant, o que leva Kant a contemplar o papel central de um 

―éter mundo‖ ou ―éter calórico‖, pois Kant sempre foi contra o atomismo.  

Para Van Brakel, isso aconteceu com quase todos que pensaram sobre o assunto: 

Lavoisier, Kant, Schelling, Mendeleev, Bachelard, Polanyi etc. De 1908 à 1960 houve uma 

negligência completa da filosofia da química na filosofia da ciência no idioma inglês, 

principalmente porque a química não é uma ciência teórica (químicos teóricos tendem a 

concordar). Na Foundations of the Unity of Science: Toward an International Encyclopedia 

of Unified Science (1938-1970), somente Kuhn (1962) usou a química. Antes de 1960, no 
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máximo, 10 artigos em BJPS + PS. Em 1962, BJPS publicou duas edições do artigo de Paneth 

de1931.  

Filosofia e química na filosofia do emergentismo.  

A química foi amplamente citada na filosofia do emergentismo. Muitos exemplos de 

química são usados para interpretar os princípios centrais do emergentismo. Broad (1925, 

apud VAN BRAKEL, 1999, p. 126) coloca que  

não há necessidade de haver qualquer componente particular que está presente em 

todas as coisas que se comportam de uma determinada maneira. O comportamento 

característico do conjunto não pode, mesmo, em teoria, ser deduzido a partir do 

conhecimento mais completo do comportamento dos seus componentes tomados 

separadamente ou em outras combinações, e de suas proporções e disposições deste 

conjunto. 

 

Contudo, embora Broad (1925) seja frequentemente citado por ele dizer que a 

―situação com a qual nos deparamos em química... parece oferecer o exemplo plausível do 

comportamento emergente‖, no geral, ele não deu muita atenção para a química em sua teoria 

da ciência e do conhecimento. Por exemplo, em seu Scientific Thought? (1923), não há uma 

só palavra sobre a química, assim como não há referências à química em sua Library of Living 

philosophers. 

Filosofia e química no século XX.  

Ernst Cassirer, um neokantiano, coloca que ―a construção conceitual da ciência natural 

exata é incompleta no lado lógico, pois não leva em consideração os conceitos fundamentais 

de química.‖ A química contém conceitos construtivos que se prestam ao tratamento 

matemático: como a Lei de Richter das proporções definidas; a Lei de Dalton das proporções 

múltiplas e a regra das fases de Gibbs; o átomo químico caracterizado pelo número atómico; a 

teoria dos radicais compostos. Para Cassirer um átomo químico é um conceito relacional. 

Para Paneth (1962) [1962, 2003] o ―Grundstoff‖, ou substância básica, é ―o material 

indestrutível presente em compostos e substâncias simples‖; o ―Einfacher Stoff‖, ou 

substância simples, é ―aquela forma de ocorrência em que uma substância isolada básica não 

combinada com qualquer outra aparece aos nossos sentidos‖. ―O conceito de substância 

básica, como tal, não contém em si qualquer ideia de atomismo‖ (p. 148). Paneth estendeu a 

distinção de compostos básicos/simples para os radicais, de ordem superior (por exemplo, 

SO3, H2O), bem como para as formas de ocorrência de substâncias simples por causa de 

alotropia.  

Filosofia e química na tradição francesa.  
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A filosofia da química na França, entre 1900-1960, não foi negligenciada. Por que 

razão? Para Van Brakel (2012) é porque a história da ciência é necessária para a compreensão 

da ciência. Isso estava presente principalmente entre Duhem, Meyerson, Bachelard e outros. 

Meyerson escreve longamente sobre Hegel, Kant e Schelling e também um longo trabalho 

sobre Perrin; conhece o trabalho de Whewell e Broad etc. Critica Kant, pois ―não pode haver 

ciência pura‖. Para Bachelard (2009, p. 87): 

a metafísica só poderia ter uma noção possível de substância, porque o conceito 

elementar de fenômenos físicos era de conteúdo para estudar um sólido geométrico 

caracterizado por propriedades gerais. A metaquímica vai beneficiar-se pelo 

conhecimento químico de diversas atividades substanciais. Também irá beneficiar-

se pelo facto de que as substâncias químicas são os produtos verdadeiros da técnica, 

em vez de organismos encontrados na realidade. 

 

Gaston Bachelard, um dos fundadores da epistemologia moderna, do racionalismo 

aplicado e do materialismo racional, foi inicialmente professor de química em uma escola 

provincial francesa e tornou-se um filósofo com forte influência na França (notadamente, 

influenciou Michael Foucault e Georges Canguilhem). Apesar de sua formação inicial em 

química, os trabalhos mais conhecidos de Bachelard são os que problematizam a partir da 

física, principalmente dos desenvolvimentos da mecânica quântica, da relatividade e das 

novas geometrias.  

Entretanto, o livro O pluralismo coerente da química contemporânea (BACHELARD, 

2009) é inteiramente dedicado à filosofia química e o livro O materialismo racional 

(BACHELARD, 1990) é quase inteiramente dedicado a problemas da filosofia da matéria, 

tendo a química como pano de fundo. Essas referêncais tiveram pouca repercussão no 

contexto da filosofia da ciência e da didática da ciência. A compreensão de Bachelard, nesses 

contextos, é vinculada à objetividade científica, à história recorrente e à noção de obstáculos e 

perfis epistemológicos. Apropriações do pensamento relacional e do pluralismo filosófico, 

propriamente relações do contexto da química, são marginais. Há, assim, a necessidade de se 

ler Bachelard como um autêntico filósofo da química. 

Bachelard (2009) define sua filosofia química como um pluralismo coerente. 

Primeiramente, o pensamento químico oscila entre o pluralismo em uma mão e a redução 

desse pluralismo na outra. Em segundo lugar, de acordo com um pensamento relacional, cada 

substância química refere-se a todas as outras. Conhecer uma substância química inclui 

conhecer como ela está localizada entre outras substâncias e como ela está em relação a todas 

as reações de que ela toma parte. Toda propriedade química é relacional (BACHELARD, 
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2009). Uma terceira característica é uma multiplicidade de modelos, grupos de conceitos e 

princípios incompatíveis que podem ser aplicados ao fenómeno.  

Contudo, essas contribuições pouco influenciaram tanto no campo da química, como 

da filosofia. Por exemplo, o livro de Duhem que trata de química só foi traduzido para o 

inglês em 2002 e o livro de Bachelard que trata de química é o menos citado e estudado
27

. 

Recentemente, Needham tem-se destacado na construção de uma epistemologia para a 

química macroscópica, utilizando-se da referência de Duhem que retoma o referencial 

aristotélico. 

Filosofia e química no materialismo dialético.  

Outra literatura negligenciada foi a filosofia da química presente em autores de países 

comunistas. No período de 1949 a 1986, um número de publicações em filosofia da química, 

primariamente na Alemanha e Rússia, apareceram no leste europeu. Na República 

Democrática Alemã foram publicadas 24 teses de doutorado sobre a temática (SCHUMMER, 

2006). 

Dos 300 artigos em filosofia das ciências sociais e naturais que apareceram nos 

volumes 1–25 (1953 – 1977) do Deutsche Zeitschrift für Philosophie, somente um pequeno 

número era de filosofia da química. Entretanto, o pequeno número de artigos nesse periódico 

ainda era maior que o total de artigos em língua inglesa. O mesmo é verdadeiro quando 

comparado à língua russa e inglesa. O número de artigos em língua inglesa era comparado ao 

número de artigos publicados em periódicos de jornais da Romênia (VAN BRAKEL, 1999). 

No contexto do materialismo dialético, livros de química eram publicados com 

―problemas filosóficos de química‖ e usados para o ensino em colégios técnicos. Tais livros 

eram prescrições de como comunicar química na perspectiva do materialismo dialético. Eles 

incluíam os últimos desenvolvimentos de discussões na literatura filosófica. Formatos típicos 

desses livros eram: filosofia e ciência natural; materialismo e dialética em química; problemas 

epistemológicos da química; visões filosóficas de cientistas (Ostwald e Mittasch foram 

discutidos na crítica contra o positivismo). 

Uma forte razão para o interesse na filosofia da química, segundo Van Brakel (1999, 

2000), era o forte vínculo que existia entre filosofia, educação e ciência nos currículos e, 

principalmente, com o legado de Hegel. Na obra Dialética na natureza, Engels (1876/1976) 

utilizou muitos exemplos da química para ilustrar a dialética da quantidade e qualidade: tudo 

que existe na natureza consiste de matéria e energia; o desenvolvimento matéria-energia 
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O livro de Bachelard mais citado é O novo espírito científico. Na literatura em educação química, no Brasil, o 

livro mais citado também é esse.  
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segue leis universais; conhecimento resulta de uma interação complexa entre humanos e o 

mundo externo (mas ambos são feito da mesma matéria e energia). 

Segundo Van Brakel (1999), esse ponto de vista hegeliano parece muito com o ponto 

de vista da filosofia analítica atual, que combina um materialismo não redutivo com uma 

teoria cognitiva da interação ou dinâmica, problema muito próximo dos estudados pela 

filosofia da química. Earley (2008), em recente artigo, faz uma aproximação de como a 

filosofia da mente necessita da filosofia da química. 

Nesse contexto do materialismo dialético, apareceu um número de artigos relevantes 

em filosofia da química. Kedrov (1949, 1956) utiliza um tipo de mudança e distinguiu alguns 

níveis de mudanças: nuclear e física; elétrica (átomos); química (dentro das moléculas); 

física-molecular (como um líquido); geológica (minerais). A essência de cada nível é um 

novo formato de movimento que é encontrado na interação dos níveis inferiores. Opõe-se, 

assim, a algum nível de reducionismo. O tom da discussão de Kedrov é muito semelhante ao 

velho e novo problema do emergentismo britânico, discutido principalmente por Morgan que 

utiliza muitos exemplos da química. O problema era: qual é a especificidade do movimento 

químico? Nas palavras de Engels (1976, 1876, apud VAN BRAKEL, 2012), ―a química é a 

ciência das mudanças qualitativas em corpos, os quais se situam em conformidade com 

mudanças na composição quantitativa‖. A química no leste europeu, de 1949-1989, foi vista 

como um domínio protótipo que ilustra a dialética da quantidade e qualidade; já Hegel usou a 

―dialética‖ ácido/base como um de seus principais estudos de caso.  

No leste europeu, temas químicos tiveram também ressonância política. A teoria da 

ressonância apresenta um possível problema para o materialismo dialético no seguinte 

sentido. Como algo (―ressonância‖) que não tem uma base material em uma determinada 

estrutura molecular pode ser a causa de tudo? Para Tatevskii e Shakhparanov (1949), ―a teoria 

da física de ressonância é errônea e a definição filosófica de seus autores é propagandistas, 

machista e hostil à visão marxista‖. O aparente absurdo da crítica ideológica marxista 

obscureceu uma diferença significativa entre VB e MO.  

Em Moscovo, duas conferências foram realizadas em 1950 e 1951 no Instituto de 

Química Orgânica da Academia de Ciências da URSS. A questão caiu em solo fértil, não 

tanto por causa dos princípios do materialismo dialético, mas porque não tinha havido 

disputas prioritárias desde 1863 sobre os criadores da teoria da estrutura química (Butlerov, 

Couper e Kekulé), em particular entre historiadores alemães e russos. 
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Quando Stalin morreu em 1953, a retórica desapareceu. Em novembro de 1961, 

Pauling deu uma palestra intitulada ―A teoria da ressonância em química‖, no Instituto de 

Química Orgânica da Academia de Ciências de Moscou, para uma plateia de cerca de 1.200 

pessoas. A palestra foi traduzida e publicada em um jornal russo, e Pauling tornou-se o 

químico mais admirado do ocidente no bloco soviético. 

Filosofia da química sem filósofos.  

Antes de 1990, muitos artigos de químicos com interesse em filosofia foram 

publicados com temas da filosofia da química, cito apenas alguns. Por exemplo, Mittasch's 

(1948) refletiu sobre a noção de causalidade em química. Polanyi (1958) desafiou as 

metodologias racionalistas da ciência, chamando a atenção para os fatores sociais e o papel do 

conhecimento tácito e pessoal, claramente importante na comunicação e ensino da química. 

Paneth (1962), em um trabalho feito em isotopia, problematizou sobre a dualidade 

epistemológica do conceito de elemento, utilizando o referencial kantiano.  

Caldin (1959, 1961) defendeu que o método popperiano falhava ao entender o papel 

dos experimentos no campo das ciências experimentais e a forma como os cientistas 

trabalham com as teorias. No contexto da química, as teorias não parecem ter a função de 

testar teorias, mas de melhorá-las, dado que os experimentos não falsificam as hipóteses. Os 

químicos não usam a experiência nos mesmo sentido que a física e as leis e teorias em 

química não têm o mesmo sentido que na física. Muitas teorias e modelos da química, as 

vezes até incompatíveis, são usados.  

Woolley (1978) argumentou que o conceito de estrutura química não pode ser 

deduzido da mecânica quântica, porque o programa reducionista falha na explicação química. 

Primas (1981, 1985) também dedicou um livro inteiro à questão do reducionismo, 

argumentando que a mecânica quântica não permite obter indicações sobre objetos químicos 

sem suposições empíricas, e conceitos químicos importantes não podem ser deduzidos dela. 

Segundo o autor, o conceito de pureza química não é um conceito molecular. A teoria do 

calor não é reduzida à mecânica estatística. Temperatura não é um conceito molecular, e a 

física clássica não é um caso limite da física einsteiniana.  

Filosofia da química na filosofia da ciência.  

Após 1960, a filosofia da ciência começa a inserir elementos da filosofia da química. 

Isso é resultado de virada historicista (Kuhn); virada experimental/instrumental (Latour, 

Hacking); virada material na história da ciência. De 1986 a 1993 artigos sobre filosofia da 

química começam a aparecer com alguma regularidade nas principais revistas. Até 1994 
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apareceram cerca de 40 estudos de caso químicos para ―testar‖ posições da filosofia geral da 

ciência (―modelos‖ de Popper, Lakatos, Laudan, Hacking, Latour etc.). Químicos teóricos 

começam a refletir sobre moléculas e mecânica quântica (Woolley, Primas) e passaram a ter 

interesse na filosofia do processo, a fenomenologia e educação química.  

Van Brakel (1999) divide em quatro etapas principais a integração de temáticas da 

filosofia da química na filosofia da ciência, primeiramente, com argumentos vindos da 

sociologia e antropologia da ciência. Na obra de Kuhn (1962) são citados Boyle, Dalton, 

Lavoisier e Priestley. A seguir, Kuhntoma a revolução química representada por Lavoisier 

como exemplo de sua teoria das estruturas das revoluções científicas.  

Na obra de Bruno Latour (1997)Ciência em ação, há mais referências a Crick, 

Mendeleev e Pausteur do que a Einstein, Newton e Copérnico (e mais referências a 

engenheiros, tais como Diesel e Reynolds, que a físicos). No trabalho Method and appraisal 

in the physical sciences existem cinco estudos de caso: atomismo versus termodinâmica; 

Young versus Newton; oxigênio versus flogisto; Einstein versus Lorentz; rejeição da hipótese 

de Avogrado. Em segundo, Van Brakel coloca o interesse no lado experimental da ciência. Na 

obra Representing and Intervining (HACKING, 1982), aparecem muitas discussões de 

Dalton, Davy e Lavoisier, bem como referências a Berzelius, Brønsted, Kekulé, Lewis, 

Pasteur, Prout e Von Liebig. Em terceiro, o interesse no problema do reducionismo no 

contexto da unidade das ciências. Estudam-se principalmente os problemas da superveniência 

e a ênfase está na microredução mente/cérebro. Nesse contexto, a filosofia da química é 

completamente negligenciada e, apesar da grande literatura sobre o tema da redução ou 

superveniência macro/microfísica, macro/micro genética, mente/cérebro, social/individual, 

moral/físico, estético/físico, existem poucas relações com a química. Para Van Brakel (1999), 

a razão para tal é que o reducionismo era aceito como dado diante da influência de Paul Dirac, 

Heisenberg, Reichenbach e Jordan. Em quarto, e em menor escala, está o velho interesse pela 

reconstrução lógica das teorias científicas.  

Em quinto e mais recentemente, está o interesse no contexto da descoberta nas 

ciências cognitivas. Aqui os estudos da história da química têm muita importância, 

particularmente a revolução química de Lavoisier e as sínteses químicas, que são um ato 

eminentemente criativo. Vale salientar também o uso de exemplos químicos na obra de 

muitos filósofos, como, por exemplo, o uso da água nas obras de um grande número de 

filósofos, dentre os quais Putnam (1975) e Chomsky (1976). 

 



51 

 

 
 

1.3.2 Década de 1990: institucionalização da filosofia da química 

 

A década de 1990 é o aniversário da filosofia da química. Como visto acima, debates 

entre filosofia e química foram sempre presentes, sendo difícil pontuar, de forma mais 

sistemática, seu ressurgimento. Considera-se que o artigo de Van Brakel e Vermeeren (1981) 

On the philosophy of chemistry é um dos primeiros a argumentar na direção da problemática 

que é desenvolvida posteriormente. Nesse artigo, o autor defende que a literatura sobre 

história da química traz poucas problematizações sobre filosofia da química. A historiografia 

da química, feita por químicos profissionais, conta os feitos, eventos e principais ícones de 

sua disciplina, sem preocupar-se com os seus fundamentos conceituais, situação que só muda, 

segundo Bensaude-Vincent (2009), a partir dos anos 1980. 

Assim, pouco se discutiu, de forma mais sistemática, sobre problemas filosóficos da 

química, antes da década de 1990. Nessa década, houve esforços de muitos países, 

particularmente da Alemanha, Itália e Holanda, bem como um apelo da indústria química para 

que se buscassem relações com as humanidades no intuito de se melhorar a imagem pública 

da química, que estava associada a desastres ambientais. Um grupo de químicos e filósofos 

inicia um debate sobre problemas conceituais da química, marcando o estabelecimento social 

da filosofia da química no ano de 1994 (VAN BRAKEL, 1999).  

Na tabela abaixo, sintetizo alguns marcos importantes da consolidação desse campo. 

Não pretendo ser exaustivo, mas apenas mostrar que o campo disciplinar da filosofia da 

química já mostra um amadurecimento e alguns marcos importantes. 

Um dos primeiros locus importante de discussão, ainda em estado inicial, teve lugar 

no Erlenmeyer-Colloquies for the philosophy of chemistry, sob coordenação da universidade 

de Marbug, e abordou problemas epistemológicos da química e os problemas filosóficos que 

surgem da interação entre a prática e teoria química e a reflexão filosófica no contexto da 

cultura contemporânea. O primeiro de uma série de congressos foi organizado em 1993 com o 

tema ―Perspective in the philosophy of chemistry‖; o segundo foi sobre “The language of 

chemistry‖ e o terceiro, no ano de 1996, analisou The autonomy of chemistry e sua relação 

com outras ciências, nomeadamente a biologia e a física, tema que será recorrente em toda a 

literatura atual da filosofia da química. O material desse congresso foi publicado na forma de 

livro em 1998 (JANICH; PSARROS, 1998) e constitui uma das primeiras monografias sobre 

filosofia da química. 
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Tabela 1 -  Principais eventos da constituição da filosofia da química como um campo disciplinar 

Data Evento  Nome  

  Não há referencias nas atas dos congressos do Círculo de 

Viena – The international congress for the Unity of Science 

de 1931 a 1940 

  Sem referências na Foundations of unity of Science: toward 

a international encyclopedia of Unified Science 

1981 Artigo Artigo de Jap Van Brakel e H. Vermeeren ―On philosophy 

of Chemistry‖ 

1993  Londres Congresso Primeiro evento internacional sobre filosofia da química  

03/1994 

Londres 

Congresso First International Conference on Philosophy of Chemistry  

10/1994- 

Karlsruhe 

Congresso Tagung Philosophie der Chemie: Bestandsaufnahme und 

Ausblick 

10/1994  USA Congresso 

PSA 

American Philosophy of Science Association organisa o 

primeiro congresso em sua história sobre filosofia da 

química  

11/1994  

Marburg 

Congresso Second Erlenmeyer Kolloquium on the philosophy of 

chemistry  

12/1994  Roma Congresso Riflessioni Epistemologiche e Metodologische sulla Chimica  

1995  Florença Congresso Contribuições no 10th International Congress of Logic, 

Methodology and Philosophy of Science. 

1995 Revista 

própria 

Primeira versão eletrônica - Hyle: An international Journal 

for the Philosophy Of  Chemistry 

1997 Revista 

própria 

Forma impressa da revista Hyle: An international Journal 

for the Philosophy Of  Chemistry 

07/1997 Ilkley  

UK 

Associação Estabelecimento da ISPC (International Society for the 

Philosophy of Chemistry) no symposium on the philosophy 

of chemistry and biochemistry 

1997 Revistas 

outras 

Edição especial revista Syntheses 

2000 Livro Primeiro livro de filosofia da química, Philosophy of 

chemistry (Van Brakel, 2000) 

1999 Revista 

própria 

Primeira edição da revista Foundations of Chemistry 

2005 Livro Publicação do livro Of minds and molecules 

2006 Livro Publicação do livro Philosophy of chemistry: synthesis of a 

new discipline (Baird et al., 2006) 

2007 Revista outas Segunda edição especial da revista Synthese sobre filosofia 

da química 

2011 Enciclopédia Sessão especial na Stanford Encyclopedia for Philosophy 

2011 Hand BooK Publicação do Hand Book de filosofia da química 

2012 Revista 

ensino 

Edição especial da revista Science & Education 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Apesar de, em outubro de 1993, ter ocorrido o primeiro encontro de filosofia da 

química no Museu de Ciências em Londres, sob a coordenação do Historical Group of the 

Royal Society of Chemistry, com a participação do professor Eric Scerri (UCLA-USA), o ano 
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de 1994 é considerado o marco de constituição da filosofia da química porque foram 

realizados encontros internacionais em Londres, Largue, Marbug e em Roma (SCERRI, 1999; 

VAN BRAKEL, 1999). Na universidade de Karlsruhe, nos dias 16-17 de abril, ocorreu a 

conferência intitulada ―Philosophy of Chemistry‖, do grupo alemão de Philosophy and 

Chemistry, coordenado e organizado pelo professor Joachim Schummer. Também em 1994, 

ocorreu uma sessão de filosofia da química que foi incluída no encontro bienal de filosofia da 

ciência da Philosophy of Science Association (PSA), em New Orleans, Louisiana. Uma 

segunda sessão sobre o mesmo tema teve lugar em 1998 no encontro da mesma sociedade, em 

Kansas City, Missouri. Regularmente, temas de filosofia da química passaram a constar no 

PSA. 

Em 1997, a filosofia da química já era um campo disciplinar emergente, com relativa 

expressão. Um marco relevante para consolidação do campo e a visibilidade da disciplina foi 

uma edição especial, dedicada à filosofia da química no volume 111, número 3, da revista 

Synthese, com a publicação de seis importantes artigos. No editorial, Scerri e McIntyre (1997, 

p. 219) defendem que  

o campo emergente da filosofia da química, negligenciada da filosofia 

da física e filosofia da biologia, está aqui para colocar a filosofia de 
química em seu fundamento filosófico legítimo. Se não fundá-lo como um área de 

pesquisa, então, pelo menos, para anunciar à comunidade filosófica que chegou e, 

portanto, para lançá-la como uma área legítima da investigação dentro da 

imaginação filosófica. 

 

Mais a frente:  

[…] é nossa esperança que os leitores encontrarão uma ampla evidencia, não de 

subdisciplinas dentro da filosofia da ciência, mas de um já emergido campo com 

uma legitimidade filosófica própria. Que mais trabalhos possam ser feitos nesta área 

negligenciada. (SCERRI; MCINTYRE, 1997, p. 220). 

 

O artigo de Ramsey (1997), intitulado Molecular shape, reduction, explanation and 

aproximate concepts, discute o tema do reducionismo, central, transversal e controverso, em 

todo o debate da filosofia da química. O tema do reducionismo é, para alguns filósofos, o 

tema mais estabilizado do debate (SCHUMMER, 2006). Será central na compreensão da 

marginalidade da química no século XX e na constituição da química como ciência autônoma. 

No resumo do artigo The case for the philosophy of chemistry, Scerri e McIntyre (1997, p. 

223) defendem que  

a filosofia da química foi tristemente negligenciada pela maioria da literatura 

contemporânea na filosofia da ciência. Este artigo argumenta que essa negligência 

tem sido infeliz e que há muito a ser aprendido a partir de uma maior atenção 

filosófica para o conjunto dos problemas definidos pela filosofia de química. A 

contribuição potencial deste campo para temas tão atuais como a redução, as leis, a 

explicação, e superveniência é explorada, assim como possíveis aplicações de 
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conhecimentos adquiridos pelo estudo como a filosofia da mente e a filosofia da 

ciência social. 

 

Nesse artigo, os autores defendem os temas do reducionismo, leis, teorias, 

superveniência como tópicos aos quais a filosofia da química se dedica. Os autores defendem, 

além do mais, que a filosofia da química pode contribuir com a filosofia da mente e a filosofia 

social. Também foi apresentada uma bibliografia de filosofia da química e um artigo 

importante de Van Brakel (1997) intitulado Chemistry as the science of the transformation of 

substances. Esse artigo demarca uma discussão e orientação teórica recorrentes na filosofia da 

química. A química estuda primordialmente moléculas ou substâncias? Objetos 

macroscópicos ou microscópicos? Essa discussão é importante, por exemplo, quando se 

analisa a química pela prática, como uma ciência interventiva e de transformação de 

substâncias; o problema do reducionismo, central quando visto por viés internalista, deixa de 

ter centralidade. Esse debate divide dois grupos dentro da filosofia da química. 

Uma década depois, em 2007, a revista Synthese lançou outra edição especial 

intitulada Topics in philosophy of chemistry. Seis artigos foram publicados. No artigo, 

Philosophy of chemistry: ten year after, McIntyre (2007, p. 292) faz um balanço do 

desenvolvimento da filosofia da química e defende que já ―não é mais válido dizer que a 

filosofia da química seja uma área negligenciada, nestes 10 anos muita coisa mudou‖. 

Segundo o autor, ―durante os últimos 10 anos a filosofia da química não apenas emergiu, ela 

prosperou‖. 

Roald Hoffmann, Nobel de química, na edição especial da revista Synthese do ano de 

2007, publica o artigo intitulado What Might Philosophy of Science Look Like If Chemists 

Built It?.Hoffmann (2007a) questiona o modelo de ciência tendo a física como referência. 

Reconhece o autor que esse é um problema também educacional, pois a grande maioria dos 

filósofos da ciência tem formação no conhecimento lógico matemático e não em geologia ou 

química. Hoffmann (2007a), em acordo com Bensaude-Vincent (2005), defende a química 

como uma ciência transgressora.  

Primeiramente, Hoffmann (2007a) questiona o fato de que o laboratório e a 

experimentação, em química, não têm a função de testar teorias. Principalmente a química 

sintética, mais próxima da arte e da engenharia, tem como principal característica a criação de 

novos materiais, novas moléculas. Esse processo de síntese, ampliado especialmente após a 

segunda guerra mundial, faz os químicos estarem bem familiarizados com a natureza efêmera 

de suas teorias (HOFFMANN, 2007a, p. 328). 
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A química apresenta um tipo de conhecimento horizontal, ideográfico; os químicos 

―fazem histórias, enquanto fazem moléculas‖ (HOFFMANN, 2007a, p. 4). Portanto, o 

problema do reducionismo, mas associado a estruturas verticais de conhecimento, tem pouca 

valia em química. Além do mais, defende o autor que a química está fortemente imbricada 

com o problema do emergentismo. 

Em função dessas características, os químicos convivem bem com o problema da 

incomensurabilidade e pluralismo. Muitas teorias e modelos convivem na prática química sem 

nenhum problema. Como função da prática química que, depois dos anos 50, tem-se 

deslocado da análise para a síntese de novas substâncias, Hoffmann (2007a) defende que o 

contexto da inovação e criação, da descoberta, é mais fundamental em química do que o 

contexto da justificação. Nesse processo de criação e inovação, são importantes a semiótica 

própria da química e sua estrutura de representação simbólica e icônica, sempre inacabada. 

Outra caraterística é a violação de categorias. Os químicos usam indiscriminadamente 

as categorias e disto decorre o forte poder criativo da química. É uma ciência do inexato, das 

aproximações. Hoffmann (2007a) também acentua o carácter da mudança em química e como 

deve ser desenvolvida uma filosofia de processos em química. Por último, o autor caracteriza 

a química como uma ciência antrópica e, dessa forma, o problema da ética é fundamental. 

Em 2007, a filosofia da química já contava com dois jornais específicos, a revista Hyle 

e Foundations of Chemistry. A ISPC (International Society for the Philosophy of Chemistry), 

fundada em 1997, já tinha 145 membros de 28 países. Artigos de filosofia da química já 

constavam regularmente no programa bienal da Philosophy of Science Association (PSA). No 

ano de 2006, de acordo com Schummer (2006), já havia mais de 60 monografias e vários 

livros publicados. Em uma bibliogafia compilada por Joachim Schummer e disponível na 

revista Hyle (www.Hyle.org), constavam 627 títulos de filosofia da química, desde 1991, 

dedicados especificamente à filosofia da química. Sobre química e humanidades, compilado 

por Sabrina Dittus e Mattias Mayer, havia 1.262 títulos e, sobre filosofia da química na 

República Democrática Alemã (RDA), constavam 262 títulos, levantados por Joachim 

Schummer.  

Ou seja, mesmo como disciplina emergente, a filosofia da química já mostra ser um 

campo de difícil penetração e muito produtiva, embora ainda pouco sistemática. Já não é um 

campo para amadores (SCHUMMER, 2006). A literatura em filosofia da química 

rapidamente cresceu e incorporou uma linguagem especializada sobre variados temas 

específicos e com forte interação não somente com os problemas tradicionais da filosofia da 



56 

 

 
 

ciência, mas também com a filosofia geral, filosofia social, tecnologia, filosofia da linguagem, 

semiótica e literatura. Isso dificulta a compreensão pelo público leigo, bem como também 

exige um intenso trabalho em sua transposição para o contexto do ensino. 

Principais livros de filosofia da química. No ano de 2000 foi lançado o livro Of Minds 

and Molecules. New Philosophical Perspectives on Chemistry (BHUSHAN; ROSENFELD, 

2000).Segundo o editor, a primeira monografia era dedicada exclusivamente à filosofia da 

química. Contudo, outros livros já haviam sido publicados anteriormente, como, por exemplo, 

o livro de Janich e Psarros (1998) referente ao terceiro congresso Erlyemayer acima citado.  

Parecidos com os filósofos da biologia de duas décadas atrás, filósofos da química 

agora exploram outros campos que não têm sido privilegiados no modelo da filosofia da física 

(SCHUMMER, 2001a). Dentre outros temas, o autor relata ética e química, visualização, 

modelos e estética química, explicação estrutural, ontologia química e instrumentação 

química. 

Dois artigos desse volume referem-se às peculiaridades da química em relação a física, 

relacionadas, principalmente, com representação, instrumentação e explicação, e defendem 

que, se a filosofia da ciência tivesse focado na química e não na física, a imagem da ciência 

seria completamente diferente 

Outra temática importante foi sobre instrumentação na química, dedicada à análise da 

objetividade e reprodutibilidade das medidas em química. A instanciação das entidades 

químicas é dependente dos instrumentos; em química, diferentes medidas representam 

diferentes estruturas e isso leva a um pluralismo. Nesse contexto, diferentemente da filosofia 

que tenta clarificar os conceitos, evitar ambiguidades, o carácter não exato da química a tem 

feito avançar. Esse ponto de vista é também defendido por Polanyi (1992) em uma carta ao 

Britis journal of philosophy of science na qual afirma o valor do inexato em química. 

Conceitos como afinidade e estabilidade são tendências que fazem com a química não seja 

uma ciência dogmática, mas criativa. 

O realismo, perspectivismo e o pluralismo foram uma terceira temática desse livro. 

Uma solução integradora é buscada. Scerri (2000) aposta na posição intermediária entre 

realismo ingênuo e redução. Os objetos químicos, mesmo não se referindo ao mundo, o 

representam. Ramsey (2000) defende uma realidade contextual. Baird (2000) analisa uma 

perspectiva operacional e um pluralismo metodológico e ontológico.  
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Em 2000, foi publicado outro importante livro, o de Jap Van Brakel, intitulado 

Philosophy of Chemistry. Between the Manifest and the Scientific Image. Na revisão desse 

livro Harré (2001, p.2) coloca: 

este é um livro muito bem-vindo e realmente único. Pela primeira vez, uma escala 

completa, um estudo sério foi feito na química como uma disciplina científica 

distinta e irredutível. O valor de um livro como este reside não só no trabalho aqui 

relatado, mas também no seu papel de definir os temas que são apropriados para o 

campo. Muitos de nós se envolveu aqui e ali em temas únicos para a química, mas 

este é o primeiro grande esforço para examinar o que uma filosofia da química pode 

abarcar. Além disso, Van Brakel entrou nos problemas, e identificou-se como um 

jogador. Esta é, portanto, não apenas um levantamento, mas também um debate.  

 

Tomando emprestado os termos de imagem manifesta (imagem popular, cotidiana, do 

senso comum) e de imagem científica do filósofo Sellars (1963), Van Brakel (2000) defende 

que a química tem sido pensada como uma imagem científica de ciência reduzida à física. 

Nesse livro, ele argumenta contra a sua redução, defendendo que a mecânica quântica não dá 

conta de conceitos como estrutura, central para a química. Outro tema problematizado por 

Van Brakel (2000) é sobre a questão do negligenciamento da química. Esse autor usa dois 

argumentos principais. O primeiro é que, na tradição ocidental, os filósofos têm dado mais 

atenção à forma do que à matéria, focando sua atenção nas qualidades primárias, reduzidas ao 

número e a geometria. O segundo argumento é que o interesse tem sido dirigido 

principalmente para propriedades gerais da matéria.  

Como a química trabalha com propriedades materiais que se caracterizam por sua 

contextualidade, mudança e relacionalidade (SCHUMMER, 1999), e também trabalha com a 

matéria em sua especificidade e não no geral, Van Brakel (2000) defende que facilmente a 

química não se encaixou nos esquemas filosóficos dominantes, que davam prioridade à 

geometria e ao universal. Outro tema problematizado no livro diz respeito aos tipos naturais 

da química. Na concepção de Harré (2001, p. 2), a ―viabilidade dos tipos naturais é a questão 

mais importante da filosofia da química‖. Esse debate é posto nos termos de essências 

nominais/reais. Para Harré (2001), a química poderia ser descrita pelos padrões históricos 

dessa relação, e poderia ser a gramática do discurso da química, pelo menos desde o 

corpuscularismo de Robert Boyle (HARRÉ; LLORED, 2010).  

Van Brakel (2000) defende que não existem tipos naturais já que o fenômeno químico 

é dependente da teoria e da instrumentação e também as propriedades químicas são materiais 

e, portanto, relacionais e dependentes do contexto. Nesse sentido, Harré (2001) afirma que 

deve ser dada atenção especial aos conceitos ativos como poderes causais e affordances nas 

ciências físicas, bem como ao conceito de agência. Defende Harré (2005) que é necessário 
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inserir esses conceitos para incluir identidades químicas nem sempre privilegiadas, como 

ciclos catalíticos e estruturas dissipativas. Ou seja, o fenómeno da química é uma capacidade 

de agir, de operacionalizar. O discurso da química é marcadamente caracterizado por 

conceitos que expressam tendências e agências. 

Essa é uma corrente de pensamento que irá se desenvolver dentro da filosofia da 

química, defendida principalmente por Harré (2001, 2005, 2010), que se aproxima da filosofia 

neorrealista atual da ciência, que vê as leis como descrições de modelos icônicos e o mundo 

real como capacidade, affordances, poderes causais. 

Van Brakel (2000) fecha o argumento sobre a temática dos tipos naturais em um 

dilema. Devemos abandonar a pluralidade dos tipos naturais ou devemos abandonar a ideia de 

tipos naturais completamente? Essa última ideia, entretanto, para Harré (2001) parece 

abandonar a própria química. Vihalemm (2003a), na senda desse debate, irá argumentar que a 

química necessita do conceito de tipos naturais. 

Outro tema discutido por Van Brakel (2000) é sobre o reducionismo. Ele defende que 

a estrutura molecular, conceito central da química, não pode ser deduzida da mecânica 

quântica. Outros argumentos possíveis são as muitas condições de contorno a que as ciências 

reais como a química estão expostas e que não são derivadas da física (POLANYI, 1958). 

Recentemente, Van Brakel (2012) tem defendido a necessidade de escrever dois livros de 

filosofia da química: um sobre a química quântica e outro sobre a química macroscópica.  

Já no ano de 2003, é publicado o livro Chemical Explanation: Characteristics, 

Development, Autonomy (EARLEY, 2003). Em revisão sobre esse livro, Glymour (2004, p. 

415) coloca que ―a química tem uma história bem avaliada e estudada. Entre duas ciências, 

física e biologia, tem contribuído com o avanço de ambas. Ela é quantitativa e qualitativa, 

equacional e diagramática, informal e intensamente computacional.‖ 

Nesse volume de 340 páginas, existem 40 capítulos com artigos apresentados no sexto 

Summer Symposium on the Philosophy of Chemistry and Biochemistry coordenado pela  

International Society of the Philosophy of Chemistry and Biochemistry, na Universidade de 

Georgetown, de 4-8 de agosto de 2002. Os primeiros 11 artigos desse livro abordam questões 

centrais para a filosofia da química. Tratam da natureza e do desenvolvimento da explicação 

estrutural, da relação de explicação química para com outros tipos de discurso e da identidade 

disciplinar; da relação entre a estrutura, a forma e a utilização de modelos na explicação 

química; do uso onipresente da visualização dos modelos da química; dos avanços 

significativos nas capacidades gráficas e de acessibilidade dos programas de química 
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computacional como um método de investigação em química; da distinção entre modelo e 

realidade, muitas vezes ignorada pelos alunos durante seus estudos e da importância da 

modelagem molecular para a pedagogia química e de como integrá-la no currículo.  

A segunda sessão do livro é sobre questões específicas da filosofia da química 

(explicações mecanicistas da química, autocatálises, auto-organização, quiralidade, 

termodinâmica e simetria). Uma terceira grande temática é dedicata à representação e à 

instrumentação como dois grandes eixos da química, focando no uso de linguagem causal, 

metáforas e representação e no significado das técnicas instrumentais. O papel da 

instrumentação química é avaliado por Rothabart. Para o autor, saber como os dados em 

química são validados é inseparável de saber como os instrumentos funcionam. Desse modo, 

é importante que o instrumento não seja uma caixa preta, sendo necessário entendê-lo dentro 

da evolução cognitiva da disciplina. A quarta sessão de artigos é sobre o impacto social da 

química. 

Em 2006, o prestigioso Boston Studies in the Philosophy of Science apresentou o 

primeiro trabalho sobre filosofia da química, o livro Philosophy of Chemistry: Synthesis of a 

New Discipline (BAIRD et al., 2006). Nesse volume é analisada a obra de Aristóteles e sua 

relação com a química, bem como as relações da química com outras ciências, nomeadamente 

a física, que se coloca no contexto do físicalismo redutivo. Também nesse contexto é 

analisado como a química tem-se unificado pelas noções de estrutura espacial interna e 

externa, relações de simetria temporais e direcional e matéria discreta e contínua. Outras 

temáticas abordam a ontologia química. Discutem-se a natureza e a forma de representação 

das entidades químicas, o papel da instrumentação química e a prática química e também 

questões de ética química. 

Em 2007, foi lançado o livro de Periodic table: its history and its significations 

(SCERRI, 2007). Esse livro representa o estágio de investigação do professor Eric Scerri que 

se tem dedicado fundamentalmente ao problema do sistema periódico em química. Em sua 

produção intelectual, disponível em sua página pessoal, percebemos um interesse muito 

grande por essa temática. No dia 14 de março de 2011, foi publicada uma sessão na Stanford 

encyclopedia of philosophy
28

 (WEISBERG, 2011). Em 2011, foi lançado o Hand Book of 

philosophy of chemistry. 

Um sinal de maturidade do campo, segundo. McIntyre (2007), pode ser visto no 

reconhecimento de debates já estabelecidos como a relação entre química e física, no 
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paradigma da redução e na discussão da autonomia da química em relação a outras ciências, 

nomeadamente a física. Outros temas também já consolidados são a instrumentação química e 

prática da investigação química; a linguagem e a natureza da explicação química os modelos, 

as representações; ética química e investigação; ontologia química.  

Atualmente, muitos trabalhos de filosofia da química são apresentados nos mais 

importantes congressos de filosofia da ciência. Van Brakel (2012) faz o seguinte 

levantamento: Philosophy of Science (28), Brit. J. Philosophy of Science (7), Studies Hist. 

Phil. Science (25), Studies Hist. Phil. Modern Physics (9), Synthese (9), Misc. Phil. Sci. (10), 

Misc. Philosophy (6). Várias conferências e simpósios, cursos de curta duração já 

aconteceram em todo o mundo. Em países da América Latina já ocorreram muitas 

manifestações sobre a filosofia da química, incluindo dois congressos da ISPC na 

Universidade de Los Andes e vários cursos de curta duração na Colômbia, México e 

Venezuela.  

A ISPC - International Society for the Philosophy of Chemistry.  

Dentre os marcos importantes da consolidação da filosofia da química está a criação 

da ISPC (International Society for the Philosophy of Chemistry), formalmente estabelecida 

em 1997, no Symposium on the philosophy of chemistry and biochemistry
29.

A sociedade tem 

feito encontros periodicamente e conta com filósofos importantes em seu conselho editorial. 

No anexo 1.4  listo os congressos coordenados pela ISPC. Dois desses congressos ocorreram 

na Colômbia, sob coordenação dos professores Andrés Bernal, da Universidade de Los 

Andes, Guillermo Restrepo, também da Universidade de Los Andes e José L. Villaveces da 

Venezuela. 

O primeiro congresso internacional de filosofia da química organizada pela ISPC foi 

em Ilkey, Reino Unido, nos dias 7-10 de julho de 1997. Houve a participação de onze pessoas 

com as temáticas dispostas no anexo 1.4. Neste primeiro encontro, a ISPC foi formalmente 

constituída. Também ficou decidido que o Jornal Foundations of Chemistry, fundado por Eric 

Scerri e Bill Jensen, seria o órgão oficial da sociedade. Entretanto, só a partir de 1999, teria 

início a publicação desse jornal. O segundo encontro ocorreu em Cambridge, Reino Unido, de 

3 a 7 de agosto de 1998. Houve 20 participantes (anexo 1.4). 

 O terceiro congresso ocorreu em Columbia, Carolina do Sul, USA, de 28 de julho a 

primeiro de agosto de 1999. Houve a participação de 45 representantes de seis países, sendo 

80% dos USA. Houve 33 apresentações, sendo 12 sobre epistemologia e tópicos gerais, 6 
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sobre questões históricas; 5 sobre explicações em química, 4 sobre conceitos teóricos, 2 sobre 

ética em química e 1 sobre didática. Tony Edmunds, um professor de química analítica da 

Loughborough University, UK falou sobre ―A Philosophical Approach to Analytical 

Chemistry‖. O autor defende que a química analítica consiste de uma tríade: purificação, 

síntese e comparação. Laszlo (1998) acrescenta que a química analítica constitui basicamente 

uma arte combinatória. 

Outra participação foi de Johannes Hunger (Centre for Philosophy of the Natural and 

Social Sciences of the LSE, London, UK), que defendeu o tema ―Explaining Molecular 

Structures‖. Nessa defesa, o autor critica o modelo tradicional de explicação nas ciências 

naturais usando três exemplos: simulações com redes neurais, mecanismos moleculares, e 

métodos ab initio. Davis Baird, que organizou o evento, defendeu o tema ―Models and 

Material Theories‖. 

Nesses três congressos percebemos que já se evidenciaram algumas temáticas com 

relativa autonomia e também autores que desenvolverão temáticas específicas. Eric Scerri, da 

Universidade da California, desenvolveu a temática da periodicidade e do reducionismo 

(SCERRI, 1994, 1998, 2000, 2000a), que culminará em seu livro sobre a tabela periódica, em 

2007, comentado anteriormente. Recentemente, o autor tem trabalhado também com a 

filosofia da classificação.  

Rein Vihalemm, da Universidade de Tartu, Estônia, desenvolveu a temática da 

imagem científica da química, principalmente a natureza das leis químicas. Daniel Rothbart e 

Davis Baird desenvolveram temática da instrumentação química. Josep Earley desenvolveu 

uma alternativa metafísica para a química na filosofia de processos, usando principalmente a 

referência teórica de Whitehead e de Prigogine. Essa é uma linha de investigação que o autor 

faz desde 1981, conjuntamente com Harré, e que tem sido chamada a ontologia química de 

Columbia. Nela, os dois autores defendem que os conceitos químicos devem ser entendidos 

enquanto poderes causais, affordances e agências. 

O sexto congresso ocorreu nos dias 4-8 de agosto de 2002, na Universidade 

Gergetown, Washington, USA. O tema geral do evento foi sobre explicações químicas. Os 

temas principais, segundo Earley (2003), foram os seguintes. 

Houve seis sessões. Uma sobre problemas filosóficos na explicação química. Nesta 

sessão foram relacionadas às dificuldades e complexidades das relações entre propriedades 

macroscópicas dos objetos e sua constituição microscópicas que origina diferentes visões de 

químicos e físicos. Outra sessão foi sobre exemplos de explicações químicas com tópicos 
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específicos de química como: eletronegatividade, quiralidade, mecanismos orgânicos e 

instrumentos analíticos.  

Seis trabalhos foram sobre representação, visualização e explicação química. Salienta-

se nesses trabalhos a grande experiência que os químicos têm com as representações em duas 

ou três dimensões. Também foi relatado sobre a teoria dos grupos e dos grafos e sua 

importância para a explicação em ciência e, particularmente, em química. Outro tópico foi a 

história e a explicação química, tendo sido desenvolvidos temas como: tipos de discurso 

usado na história da ciência, noção medieval da combinação química, origem da tabela 

periódica e desenvolvimento da espectroscopia de RMN. Outro grupo de trabalho foi sobre 

explicação química e atualidade. Dentre outros tópicos foram tratados o conhecimento tácito 

de Polanyi, entendimento químico da mente, generalidade sobre criatividade química. 

Segundo Earley (2003), a principal conclusão da discussão geral (liderada por Harré) 

foi que a maioria dos trabalhos apresentados na conferência afirma explicitamente ou assume 

tacitamente que a explicação química tem um elevado grau de ―autonomia‖, na medida em 

que os químicos e os filósofos da química não precisam olhar para fora de química para a 

justificação das suas conclusões 

Uma seleção desses trabalhos foi apresentada no ano de 2003 em uma edição dos 

Annals of the New York Academy of Science, intitulada Chemical Explanation: 

Characteristics, Development, Autonomy e já comentada. O nono congresso da ISPC foi o 

primeiro a acontecer na América Latina; esteve sobre organização Andrés Bernal, Guillermo 

Restrepo & José L. Villaveces e ocorreu na Universidad de los Andes, Bogota, Colombia, de 

21 a 23 de julho de 2009. 

As revistas.  

Além da própria ISPC, as revistas Hyle e Foundations of Chemistry são os dois canais 

mais importantes de comunicação e circulação da produção da filosofia da química, bem 

como de institucionalização da filosofia da química. 

A revista Hyle surgiu a partir do bulletin do grupo de trabalho em Philosophie und 

Chemie, fundado na Universidade de Karlsruhe, Alemanha, em 1993, por filósofos/químicos 

e filósofos interessados em química. O grupo teve a liderança do professor Joachim 

Schummer, editor da revista desde o seu início e com muitas publicações em filosofia da 

química. O professor Joachim Schummer tem formação em química (1985) na Universidade 

de Bonn e em filosofia, química e sociologia (1986-90) na Universidade de Karlsruhe, 
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mestrado e doutorado em filosofia. Em sua website pessoal
30

 estão disponíveis os seus 

trabalhos. Segundo classificação do próprio autor, atualmente o tema principal de sua 

pesquisa é sobre as dimensões social, ética e filosofia da nanotecnologia. Os tópicos de 

pesquisas são: história e filosofia da ciência; estudos empíricos da ciência; compreensão 

pública da ciência; filosofia da tecnologia; ética; estética. 

Em 1997, a revisa Hyle se internacionaliza e tem sido publicada como um jornal 

internacional em forma eletrônica e impressa. A partir de 1998, a publicação passa a ser 

bianual e, em 2001, o website da Hyle foi movido da Universidade de Karlsruhe para o 

domínio próprio (www.hyle.org). Segundo o editor, a revista Hyle é  

um jornal internacional dedicado a todas os aspectos filosóficos da química. 

Compõe-se de artigos com objetivos de estudos de problemas epistemológicos, 

metodológicos, ontológicos e fundacionais da química e seus subcampos; as 

peculiaridades da química e seus subcampos, as relações com a tecnologia e outros 

campos não científicos; estética, ética e problemas ambientais em Química; bem 

como problemas filosóficos relevantes da história, sociologia, linguística e educação 

química. (HYLE, 2012, p.?) 

 

O corpo editoral da revista é formado por importantes filósofos da ciência e químicos 

como o professor Rom Harré, o prémio Nobel da Química, Roald Hoffmann, e o professor 

Pierre Laszlo (anexo 1.3). Atualmente (2011), a revista Hyle já está na 29
a
 edição, e tem 72 

artigos publicados. Em suas edições (anexo 1.2) fica explícita a importância dada pela revista 

aos temas: modelos, ética, estética e visualização, imagem pública e os processos atuais sobre 

biotecnologia. 

A outra revista de comunicação da produção da filosofia da química é a Foundations 

of Chemistry, editada desde 1999. Sua origem tem relação muito direta com o professor Eric 

Scerri (UCLA). Com formação em química, doutorou-se em filosofia da ciência, em Londres, 

sob a orientação do professor Heinz Post, com pesquisa sobre a redução da química à física. 

Segundo o próprio o autor, ―este background talvez explique minha própria base para 

questões fundamentais em química com a qual indubitavelmente tem contribuído para a 

escolha do nome do jornal.‖ (SCERRI, 1999a, p. 1). 

Segundo Scerri (1999a, p. 2),  

A escolha de não incluir o nome "filosofia" no título foi difícil, mas nós sentimos 

que é a maneira correta de proceder uma vez que o campo que vemos em 

desenvolvimento ainda é muito diversificado para ser rotulado como filosofia. Além 

disso, não devemos arriscar dissuadir aqueles que poderiam ser tímidos na filosofia 

acadêmica ou mesmo repelidos por isso e ainda podem ter muito a dizer sobre a 

natureza da química. Claro que o termo ―fundações‖ tem seus perigos, mas 

entendemos fundações no sentido histórico, institucional, educacional e cultural, 
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bem como no sentido filosófico. Nós certamente não pretendemos que o público seja 

composto por estudiosos meramente teóricos.  

 

Atualmente (2011), a revista Foundations of Chemistry já está em sua 38
a
 edição com 

três edições anuais e apresenta 172 artigos publicados. Somente três editoriais tiveram uma 

temática explícita. O editorial número 8 foi uma edição especial sobre a tabela periódica, o 

editorial 19 foi uma edição especial sobre construtivismo e o editorial 26 foi sobre 

Mendeleev. No gráfico abaixo, consta uma relação dos principais temas que tem sido 

evidenciados nos editoriais da revista Foundations of Chemistry. 

Figura 4 - Principais conceitos citados nas duas revistas 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Fica patente a diferença de enfoque das duas revistas. Na revista Foundations of 

Chemistry não há nenhum artigo sobre ética em química e na revista Hyle não há nenhum 

artigo sobre o sistema periódico. A Foundations of Chemistry concentra-se no campo de 

correspondência e racionalidade e a revista Hyle no campo de contextos e valores. Isto mostra 

dois enfoques muito distintos entre as duas revistas, explicitados em um debate entre um 

grupo de filósofos da química em um encontro em Paris. Diz Scerri (2002, p. 3): 

recentemente eu falei em uma conferência realizada na Escola Politécnica de Paris  

dedicada a trazer uma maior ligação entre o estudo de filosofia da química e de 

disciplinas afins, tal como praticada na tradição anglo-americana, e as abordagens de 

estudiosos como Bernadette Bensaude-Vincent, da abordagem Continental. 

Bensaude, que também estava presente na reunião, argumentou que a abordagem 

analítica e seu foco no reducionismo representa apenas uma pequena parte do 

campo. Em vez disso, ela defendeu uma abordagem mais prática centrada na 

natureza química como uma ciência de laboratório e uma ciência da transformação 

de substâncias. O consenso da reunião foi que a filosofia da química pode abraçar 

uma variedade de abordagens e só pode beneficiar de uma aproximação entre os 

autores das duas principais tradições que dividem a filosofia em Analítica – 

Continental 

 
Figura 5- Comparação entre os conteúdos principais discutidos na revista HYLE e Foundations of Chemistry 
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Fonte: elaboração do autor 

 

Ficam patente duas abordagens da filosofia da química. Uma analítica, representada 

pela revista Foundations of Chemistry, centrada no estudo analítico da química. Privilegiou 

principalmente os problemas do reducionismo e da autonomia da química, da natureza da 

linguagem e da explicação química, dando muita atenção ao sistema periódico. Segundo o 

próprio Scerri, a tabela periódica seria o maior ícone da química e deveria merecer maior 

atenção.  

Outra visão da química é problematizada pela revista Hyle, com abordagem 

Continental, mais centrada em descrever a prática química. Nessa revista, o foco tem sido no 

impacto social da química; na química como uma tecnociência; nas características da prática 

química, laboratorial, instrumental e linguística, principalmente a estética; na visualização e 

importância dos modelos em química; nas características do discurso da química e nas 

relações da química com a ética.  

Esse fato pode ser devido ao próprio campo da química. Para Van Brakel (2012), é 

necessário um livro sobre a filosofia de substâncias materiais e um livro sobre a filosofia da 

química quântica. Entende o autor que se trata de duas formas muito diferentes de abordar a 

química. Sobre o campo disciplinar da filosofia da química,Van Brakel (2012) sintetisa que o 

surgimento da filosofia da química foi adiado por causa de Kant e Paul Dirac e ainda tem uma 

base institucional fraca e poucos seguidores. A filosofia de química, entretanto, parece ter 

encontrado o seu lugar na filosofia da ciência. Segundo Van Brakel (2012), possui vinte e seis 

filósofos da química, dos quais talvez seis com regularidade. 
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1.4 Caracterização dos atores do debate 

 

Nesta seção iremos caracterizar a filosofia da química pelos seus atores, identificar 

inicialmente países, instituições e nomes associados a este debate. Retiramos esses dados dos 

artigos publicados em ambas as revistas e procedemos a uma análise cientométrica do 

cruzamento de artigos x país, artigos x instituição, artigo x área de conhecimento e também 

dos autores mais influentes neste debate. 

 

1.4.1 Filósofos químicos da Europa e químicos filósofos dos USA: o centro 

do debate 

 

A filosofia da química ainda é uma disciplina essencialmente americana e europeia, 

apesar de pesquisadores sul-americanos serem participantes ativos do debate, como abaixo 

será analisado. A revista Hyle tem grande contribuição da Alemanha, França e Itália, países 

que têm fracas contribuições na revista Foundations of Chemistry. A Foundations of 

Chemistry tem grande contribuição dos USA e do Reino Unido.  

A filosofia da química é uma disciplina construída essencialmente por universidades, 

ocorrendo apenas na França a participação de instituições do governo. Na figura 5, 

identificamos que os filósofos da química estão em sua grande maioria vinculados à área da 

filosofia e da química, sendo que, na revista Foundations of Chemistry, são mais da área de 

química e, na Hyle, mais da área de Filosofia. Boa parte não tem formação em filosofia, sendo 

químicos de formação que passaram a trabalhar com filosofia após o mestrado ou o 

doutorado. 

Nos USA, a maioria dos pesquisadores é da área de química e, em segundo lugar, da 

área de filosofia. No Reino Unido, a maioria vem da filosofia. Na França há um equilíbrio, 

representado principalmente pelos pesquisadores Bernadette Bensaude-Vincent e Pierre 

Laslzo com a grande maioria dos artigos publicados; mais recentemente, apareceram muitos 

trabalhos de Jean Pierre Llored, principalmente sobre mereologia química. 
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Figura 5 - Produção da filosofia da química por País 

 

 

Fonte:elaboração do autor. 

 

Figura 6 Campo de formação dos filósofos da química 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Na Alemanha, há uma variedade maior de investigadores que provêm principalmente 

das áreas da filosofia. Um dos principais é o professor Jochim Schummer, junto com Klaus 

Ruthenberg e Nicos Psarros. Um dado interessante diz respeito à Itália, onde os pesquisadores 

são essencialmente químicos e estão vinculados à área de química orgânica. Nesse país não há 

filósofos de formação.  

 

1.4.2 Filosofia da química na América Latina 
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O debate da filosofia da química já é forte em países como a Argentina, Colômbia, 

México, Venezuela, Uruguai. Na Argentina temos a presença de autores importantes da 

filosofia da química: os professores Olimpia Lombardi (Conicet), Martim Labarca (Conicet) e 

Agustin Adúriz-Bravo (UBA). Os autores Martim Labarca e Olimpia Lombardi publicaram 

um importante artigo (LOMBARDI; LABARCA, 2005), no qual propõem o pluralismo 

ontológico como uma possibilidade limite da autonomia da química em relação às outras 

ciências. Ambos são investigadores Full Time do CONICET. Olimpia Lombardi tem 

continuado o debate e inserido outros autores, principalmente Prigogine (LOMBARDI, 2012); 

no trabalho Lombardi e Llored (2012), ela trabalha as diversas formas de pluralismo 

ontológico da química. Olimpia Lombardi, junto com a pesquisadora Lucia, do Uruguai, 

organizou o 18
0
 Congresso da ISPC, realizado pela primeira vez em Montivideu, no ano de 

2013. 

Na Colômbia tem-se a participação dos investigadores Guillermo Restrepo (Los-

Andes) e Andres Bernal Daza (Los Andes). Esses professores, além de organizarem dois 

encontros da ISPC, são atuantes do debate. Guillermo Restrepo trabalha com a 

fundamentação matemática da química, principalmente com a matemática da tabela periódica. 

Foi editor da edição especial da revista Hyle sobre química e matemática e integrante do III 

Congresso Internacional sobre a tabela periódica. Escreveu também um importante artigo 

integrando o sistema filosófico de Leibniz e a química (RESTREPO; VILLAVECES, 2012). 

Andres Bernal, também do grupo de química teórica, trabalha com a matematização química, 

utilizando a noção de relações (BERNAL; DAZA, 2010). No Uruguai há um grupo de 

discussão sobre filosofia da química. No México, o professor Antonio Chamizo tem-se 

destacado por sua participação nos congressos da ISPC e pela publicação do artigo 

Technochemistry. One of the Chemists‟ ways of knowing (CHAMIZO, 2012). Nesse artigo, o 

autor defende a química como uma tecnociência. 

 

1.4.3 Filosofia da química em português: o viés pedagógico no Brasil 

 

Em Portugal existe um artigo publicado na última edição da revista Hyle sobre os 

fundamentos matemáticos da química (GAVROGLU; SIMÕES, 2012). Também o 

investigador Formosinho dedica a esse assunto um capítulo no livro Os bastidores da ciência 
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20 anos depois (FORMOSINHO, 2007). Esse investigador tem se aproximado de Polanyi 

para trabalhar a temática do conhecimento tácito na ciência e na química. Desenvolve, a partir 

daí, uma filosofia heurística. O professor Antonio Carlos Amorin também trabalha com essa 

temática.  

A disciplina Filosofia da Química foi inserida no currículo do programa de mestrado 

em Filosofia e História da Ciência da Universidade de Lisboa, mas nunca chegou a ser 

oferecida por falta de profissionais habilitados para tal. Duarte Costa Pereira também trabalha 

com a temática em suas disciplinas de mestrado e apresentou um trabalho na SPQ (COSTA 

PEREIRA, 2007). 

No Brasil, que tem a segunda maior comunidade de químicos no mundo, a filosofia da 

química apresenta pouca representação. Encontramos apenas alguns autores como Rosária 

Justi (UFMG/Brasil), que fez o doutorado com Gilbert (UK), em 2003, e trabalha com o 

problema de modelação em química, e Andrade Martins, que, em 2012, publicaram um artigo 

na revista Foundations of Chemistry. Também o pesquisador Nelson Bejarano (UFBa) fez seu 

pós-doutorado com a temática da filosofia da química, estudando o problema do 

reducionismo, e pode ser considerado um pioneiro nesse campo. Em várias teses de doutorado 

e mestrado têm sido mencionadas produções da filosofia da química, mas esse não era o foco 

principal. 

Apenas no 16º e no 17º Congressos de filosofia da Química houve a participação de 

investigadores brasileiros. Foi apresentado um trabalho de minha autoria intitulado Proposal 

forintegrating philosophy of chemistry in the curriculum (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 

2011) e também de Waldimir Araujo-Neto. No último congresso, de 7 a 10 de agosto de 

2012, na Universidade de Leuven, apresentei o trabalho Philosophy of chemistry as 

foundations of its curriculum (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). 

Nos programas de pesquisa em nível de mestrado e doutorado em áreas de ensino de 

ciências, no Brasil, constata-se a ausência dessa discussão. Em eventos do ensino de química, 

somente no ano de 2005, por minha iniciativa foi debatido esse tema no VII EDUQUI. 

Durante as reuniões do ENEQ, somente no ano de 2012 essa temática tem sido explicitada na 

agenda do congresso. Esse evento, no qual foram lançados os elementos de um novo 

subcampo de investigação no ensino de química no Brasil, contou com a participação dos 

investigadores Martin Labarca (Conicet), Ronei Clécio, Waldimir Araujo-Neto (UFRJ), 

Nelson Rui Ribas Bejarano (UFBa) e Marcos Antonio Pinto Ribeiro (UESB).   
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A manifestação de maior relevância aconteceu no primeiro Congresso de Filosofia da 

Química (PHILCHIM), de 1 a 3 de dezembro de 2011, com a coordenação do professor 

Waldimir Araujo-Neto (URFJ), na UFRJ. Nesse congresso houve a participação dos 

professores Nelson Rui Ribas Bejarano
31

 (UFBa), que trabalhou com o tema sobre a redução 

da química; Waldimir Araújo-Neto (UFRJ), Joachim Schummer (Karsruhe), que ministrou 

um minicurso e trabalhou com a temática da ética em química, e Olimpia Lombardi 

(CONICET-Argentina), que trabalhou com tema da ontologia da química. O objetivo desse 

congresso era aproximar a filosofia da química do ensino de química. Contou com a 

participação de 20 pessoas.  

O XIV ENEQ (Encontro Nacional de ensino de química), que ocorreu de 17 a 20 de 

julho de 2012, introduziu explicitamente a temática da filosofia da química como um dos 

temas do seu congresso. Ocorreu uma mesa-redonda sobre o tema Filosofia da química e 

ensino de química, composta por Ronei Clécio Mocellin, que tratou do tema Filosofia da 

química e a filosofia da ciência, Martin Labarca (CONICET), que tratou do tema Crítica 

filosófica ao triângulo de Jonhstone e Waldimir Araujo-Neto (UFRJ), que tratou do tema 

Representação e estrutura. Nessa mesa-redonda foi abordado o tema da novidade da filosofia 

da química e da química como uma ciência subversiva do artificial, uma ciência que cria seu 

próprio objeto, após ter sido considerada, durante muito tempo, a ciência que não cria 

problemas filosóficos. 

Também foram apresentados um minicurso com o tema: Filosofia da química como 

um fundamento do ensino de química. Este minicurso foi ministrado por mim e pelo professor 

Nelson Rui Ribas Bejarano (UFBa). Nesse curso pretendia-se pensar a filosofia da química 

como um fundamento do ensino de química. Também nesse congresso foram apresentados 

três trabalhos de minha autoria com outros professores (RIBEIRO; BEJARANO, 2012; 

RIBEIRO et al., 2012). Nesse congresso decidiu-se a criação dessa nova subárea de 

investigação no ensino de química, bem como o empenho para a definição de linhas de força 

de uma filosofia do ensino de química.  

Quanto à literatura, ainda não há, no Brasil, trabalhos em revistas especializadas sobre 

ensino de ciências e sobre ensino de química, que integrem essa temática. Um bom exemplo é 

um livro publicado recentemente sobre formação superior de química no Brasil 

(ECHEVERRÍA, ZANON, 2010) em que não há referência alguma à filosofia da química.  
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 Pesquisa sobre o problema do reducionismo em seu trabalho de pos-doutoramento no ano de 2008. 
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Por conta desses e de outros fatores, a comunidade de educadores químicos ainda dá 

atenção demasiada à pedagogia, existindo pouco diálogo com a epistemologia e a filosofia. 

No capítulo seguinte vamos retomar essa questão. 

 

1.5 Caracterização do debate da filosofia da química 

 

A filosofia da química, agora com quase duas décadas, é o ramo que mais cresce 

dentro da filosofia da ciência e, apesar de ser um campo disciplinar novo, não se mostra mais 

um campo para amadores (SCHUMMER, 2006), uma vez que já produziu um discurso 

especializado de difícil penetração em seus problemas principais.  

 

1.5.1 Negligenciamento da filosofia da química 

 

Um dos primeiros problemas estudados foi entender as razões do negligenciamento no 

contexto da filosofia e da filosofia da ciência, bem como entre químicos. Para Bunge (1982, p. 

219),  

dada a popularidade e prestígio da química, é estranho que uma correspondência 

filosófica dificilmente exista. Publicações na área são muito poucas. Nem mesmo 

distinguidos filósofos da ciência, como Meyerson, Broad and Bachelard, os quais 

iniciaram como químicos, fizeram contribuições significativas para a filosofia da 

química: eles preferiram escrever sobre outras ciências. 

 

Foram poucos os filósofos que tiveram a química como objeto de análise 

(BENSAUDE-VINCENT, 2005). Por que a ciência mais produtiva e, portanto, a grande 

maioria da ciência produzida no século XX foi negligenciada? Por que a química não 

desenvolveu ferramentas de reflexividade? As investigações sobre o negligenciamento da 

química no contexto da filosofia e da filosofia da ciência compuseram alguns trabalhos no 

início do debate da filosofia da química, e não mais foram retomados. Os principais autores 

que se destacaram nesse estudo são Van Brakel (1999, 2006, 2000) e Good (1999), 

juntamente com Schummer (2006), que aborda os aspectos da filosofia da química na antiga 

república alemã, Baird;Scerri; Mcintyre (2006) e Scerri et al. (2006)
32

, que fazem revisões 
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 O mais completo trabalho sobre o negligenciamento da filosofia da química é de autoria de Van Brakel (1999). 

Trata-se de um artigo extenso, de cerca de 60 páginas, que pretende ser uma historiografia da filosofia da 

química.  
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sobre a temática, e Bensaude-Vincent (2005), que problematiza a filosofia da química na 

tradição francesa. 

Tabela 2 - Fatores do negligenciamento da química no contexto filosófico. 

Fatores Razões 

Tecnologia Proximidade com a tecnologia (VAN BRAKEL, 1999; SCHUMMER, 

2006) 

Pragmatismo  Raízes históricas no pragmatismo e o desinteresse por questões 

metafísicas (VAN BRAKEL, 1999) 

Reducionismo  Redução a física e o positivismo lógico – Um dos principais fatores 

Questão 

fundacional  

Ausência de uma questão filosófica fundadora (VAN BRAKEL, 1999) 

Teoria científica  Nenhuma teoria científica de relevo (teoria da evolução ou teoria da 

gravitação) (VAN BRAKEL, 1999) 

Currículo da 

filosofia e filosofia 

da ciência 

Influência da mecânica na disciplinarização da filosofia 

(SCHUMMER, 2006) 

Legado kantiano 

Legado kantiano ao caracterizar a química como ciência não própria 

(SCHUMMER, 2006) 

Influência da física na profissionalização da filosofia da ciência 

(SCHUMMER, 2006) 

Metodologia 
Pluralidade metodológica e não usar o método hipotético-dedutivo 

(GOOD, 1999) 

Anti-realismo 
Posição antirrealista de doutrinas como o positivismo lógico, 

instrumentalismo, empirismo estrito (GOOD, 1999) 

Atomismo 
Contexto histórico conflituoso do atomismo desde a antiguidade ate 

o século XX (GOOD, 1999) 

Imagem da 

química 

Imagem manifesta (quimiofobia) e imagem científica (reducionismo) 

(CARDOSO, 2000) 
Fonte: Elaboração do autor a partir de Good (1999), Van Brakel (1999), Schummer (2006). 

 

Uma primeira razão apontada por Van Brakel (1999) é a proximidade da química com 

a tecnologia e suas raízes históricas no pragmatismo, que levam a um desinteresse pelas 

questões metafísicas e ontológicas. Isto explica a escassa tendência da química a construir 

teorias e modelos universais, típicos de uma ciência pura. Para Schummer (2006), as ciências 

dos materiais têm pouca vocação para inquirições metafísicas. Para Bensaude-Vincent 

&Simon (2008), a química é uma ciência impura, sendo essa a sua especificidade 

epistemológica. A defesa da identidade da química como uma tecnociência é reiterada na 

generalidade (BENSAUDE-VINCENT, 2009; TALANQUER, 2011, 2012). Chamizo (2012) 

coloca que a tecnoquímica é uma das formas de conhecer químico.  

O enraizamento em um conhecimento do saber-fazer, ou do aprender fazendo 

(BENSAUDE-VINCENT, 2010), afastou a química do centro do debate da filosofia e da 

filosofia da ciência, que tendeu a um modelo de ciência baseado em uma ciência ideal e 
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teórica, afastada do mundo da práxis (HABERMAS, 1994). Segundo o mesmo autor, a teoria 

foi pensada, principalmente em ciências avançadas como a física, como distanciada da práxis 

e seu oposto, donde o seu desenraizamento e desumanidade. A química seria um exemplo de 

ciência enraizada na práxis, tendo dificuldades, pelo seu próprio objeto, de construir uma 

teoria pura. 

Van Brakel (1999) também aponta o fato de a química ter associado uma indústria à 

sua produção científica, tornando-se uma ciência impura, uma ciência real, vinculada mais à 

intervenção, regulada por valores não apenas epistêmicos, tornando difícil identificar a 

separação entre ciência acadêmica e industrial (SJÖSTRÖM, 2006, 2006a). Para Bensaude-

Vincent e Simon (2008), essa é uma das grandes singularidades epistemológicas da química, a 

sua impureza. Impureza não no sentido de poluição, mas no sentido de não produzir uma 

teoria pura e em função da variedade de atores e do contexto com os quais trabalha, que faz 

parte de sua identidade constitutiva. Só muito recentemente a caracterização da ciência por 

suas práticas teve alguma importância. Os trabalhos do filósofo Ian Hacking, principalmente 

seu livro Representing and intervening (HACKING, 1982), foram importantes. 

Outro fator apontado por Van Brakel para o negligenciamento da química refere-se à 

ausência de uma pergunta fundante de ordem filosófica que unifique os esforços cognitivos da 

química. Entre as ciências naturais mais importantes, a física pergunta-se sobre o que é o 

universo, a biologia sobre o que é a vida, ao passo que a química, aparentemente, não tem 

uma pergunta fundante que remeta à grandes inquirições filosóficas. Segundo Bensaude-

Vincent (2009), as perguntas da química são as mesmas do género humano e se situam na 

ordem da utillidade e da prática do homo sapiens.  

As finalidades da química não estão condicionadas a grandes narrativas sobre o 

universo e a vida. Benfey (2000) aponta que a química esta envolvida com a questão da 

ordem, da harmonia, da afinidade e da beleza. Aparentemente, os fins da química estão 

associados à cura, eficientização de processos, otmização, conservação. Todos estes processos 

necessitam de conhecimento teórico, mas não como um fim em si mesmo, desinteressado. A 

química é, assim, transgressora, desde sua origem. 

Outra questão importante prende-se ao legado kantiano, que considerava a química 

uma arte sistemática, com generalizações empíricas. Para Schummer (2006), outra possível 

explicação para o negligenciamento da filosofia da química pode estar na história disciplinar 

da filosofia, principalmente na sua relação com a matemática e no legado de Kant, que se 

inspirou na mecânica como modelo de ciência e que foi referência tanto da filosofia quanto da 
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filosofia da ciência. Subsequentemente, a física teórica, com as questões da mecânica quântica 

e da relatividade teve muita influência na profissionalização da filosofia da ciência durante os 

anos 30 e na obra de importantes filósofos no desenvolvimento da filosofia da ciência, o que 

levou a considerar a filosofia da física como a própria filosofia da ciência
33

.  

A profissionalização da filosofia da ciência, para Van Brakel (1999), vai colocar 

alguns pontos que determinam o atraso desse debate. Um primeiro é que as questões centrais 

em filosofia da ciência, tais como características distintivas de ciências, têm sido 

tradicionalmente colocadas em termos da física, a ciência que mais facilmente pode ser 

enquadrada na metodologia matemática. Antes de 1960, o equivalente ao segundo período da 

epistemologia como caracterizado por Adúriz-Bravo (2001), a filosofia da ciência era 

dominada pelo positivismo lógico. O interesse da filosofia da ciência era quase 

exclusivamente pela teoria da ciência, sua estrutura lógica e sintática, focado quase que 

exclusivamente no campo epistemológico de racionalidade e correspondência. Isso faz 

negligenciar inclusive algumas áreas da física experimental e aplicada e a química como um 

todo. Nesse período, Caldin (1961) escreve sobre a natureza das leis e teorias químicas e 

problematiza que elas não têm o mesmo sentido que as leis e teorias da física. As leis 

químicas são peculiares, não têm o sentido de universalidade, funcionam mais no sentido de 

regras para a ação do que como leis gerais para explicação. Na atualidade, Vihalemm (2003, 

2011) tem sido um dos filósofos que mais tem explorado o contexto da natureza das leis 

químicas. 

Outro aspecto que Van Brakel (1999) problematiza é que a física e a química foram 

nomeadas juntas como ciência natural exata, com ênfase no estudo de sua estrutura lógica, 

ênfase internalista, característica da concepção herdada do positivismo lógico. O interesse era 

principalmente pelo estudo das leis, no sentido matemático, mais presentes na física que na 

química. Para Van Brakel (1999), químicos são mais inclinados a serem instrumentalistas ou 

pragmatistas do que cientistas realistas à procura de leis universais, e a filosofia, desde o final 

do século XIX, tem-se interessado primariamente pela ideia de teorias unificadas, não 

havendo, na química, nenhuma teoria em desenvolvimento que pudesse competir com a física.  

                                                           
33

Essa questão só viria a ser superada após a virada historicista, principalmente com os trabalhos de Thomas 

Kuhn, constituindo uma superação da epistemologia tradicional, a visão herdada, tendo duas consequências 

importantes: primeiramente, um maior investimento na investigação das práticas científicas em detrimento da 

lógica interna da ciência pura, com os estudos dos laboratórios e a investida na caracterização da Ciência como 

um discurso e uma produção social, quase que uma sociologia; em segundo lugar, a criação de epistemologias 

regionais, dentre elas, da filosofia da química. 
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Na ciência natural de 1500 a 1900, houve mais influência da física que da química nas 

grandes teorias científicas, como, por exemplo, na teoria da evolução ou da gravitação. Dado 

que o interesse era pelas leis e teorias unificadas, a corrente principal da filosofia ocidental 

considerou a química como parte não muito importante da física, uma física aplicada e 

preocupada com aspectos fenomenológicos, uma prática cujo nível explicativo estava no 

domínio da física. Isso foi ainda mais problemático quando, no século XX, a mecânica 

quântica ofereceu uma explicação parcial para a ligação química. 

Outra linha de argumentação é apresentada por Good (1999). O autor argumenta 

quanto à influência antirrealista dos princípios filosóficos do positivismo lógico, do 

instrumentalismo e do empirismo estrito. Muito embora tenham saído de moda, essas 

doutrinas ainda são influentes. Essas questões podem ser resumidas no conceito de átomo, 

segundo Good (1999, p.51): 

uma curta e fácil resposta para a questão do negligenciamento da química é: átomos. 

Mais profundamente, a resposta deve envolver o fato de que muito do discurso 

hegemônico dos filósofos da ciência tem sido instrumentalista, construtivista e 

antirrealista. Químicos modernos foram negligenciados pela filosofia realista. 

 

Para Good (1999), a razão mais imediata para os químicos não terem entusiasmo pela 

filosofia da ciência é a hostilidade histórica de filósofos importantes pelo conceito de átomo. 

Historicamente a química está ligada a Demócrito e a Epicuro e não a Platão e a Aristóteles, 

ícones da filosofia ocidental e origem da matemática e biologia. A teoria atômica tem um 

histórico conflituoso desde a antiguidade. Aristóteles e Platão não eram atomistas e, mesmo 

recentemente, a teoria atômica só foi aceite 100 anos após sua proposição. O átomo e o 

atomismo não foram aceitos por importantes químicos e filósofos como Pierre Duhem, Ernst 

Mach e Ostwald, que a consideravam uma conjectura hipotética, preferindo dar uma 

explicação termodinâmica aos processos químicos e fundar a química em dados positivos. 

Esse ataque empirista foi para Good (1999) uma condição para o negligenciamento da 

química. Outra questão que Good (1999) aponta refere-se ao método. Filósofos da ciência têm 

investido no método hipotético-dedutivo, no qual a química não se enquadra muito bem. 

Good (1999) defende que a química está mais envolvida com o método da abdução e 

analogia. Em resumo, para Good (1999, p. 88), o negligenciamento da filosofia da química no 

contexto da filosofia da ciência é  

uma reação realista contra uma das marcas do discurso hegemônico da filosofia, ou 

seja, os princípios empiristas de Hume, Duhem, Mach e outros… e que as 

explicações causais ou teóricas para as nossas observações são inacessíveis e não 

devem ser procuradas, e que a ―realidade‖ é ilusória. O confronto direto de química 

com empiristas radicais, positivistas e filosofia idealista é sobre o conceito de 
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átomos. Os químicos estão bastante em casa com os princípios do ―realismo 

científico‖ de Newton, Galileu, Polanyi, Peirce, Boyd, Medawar, Hanson e Harré. 

 

Um dos principais fatores, entretanto, tem sido o reducionismo, associado a forte 

influência da física. Mesmo que a ênfase nas análises lógicas de teorias científicas tenha sido 

desafiada por filósofos como Popper e Kuhn, o legado do positivismo lógico, bem como o 

domínio da física em análises filosóficas persistem. O reducionismo será estudado mais a 

frente. Trata-se da noção de que a única explicação legítima está no nível micro e mais 

fundamental. Os outros níveis são apenas epifenômenos de uma realidade básica e 

fundamental que é propriamente a realidade física, donde o nome também de físicalismo. 

Muitas alternativas ao reducionismo têm sido colocadas, principalmente na linha da 

superveniência e emergência. Um dos filósofos da química que mais tem estudado essa 

temática é Eric Scerri (2007, 2007a). 

A química era vista como reduzível à mecânica quântica e sua dependência ontológica 

da física obscurecia problemas filosóficos maiores. A física, que está mais envolvida com 

programas operados por modelos matemáticos, está repleta de sucessos preditivos, 

diferentemente da química, que opera com modelos qualitativos e classificatórios, a exemplo 

também da biologia. Isto explica o caráter paradigmático da física. Essa diferença entre a 

física e a química foi negligenciada pelo programa reducionista fundamentado no físicalismo.  

 

1.5.2 Problemas estruturantes e transversais da filosofia da química 

 

A procura da desejável visibilidade da química no contexto da filosofia da ciência tem 

orientado um programa mínimo e inicial da pesquisa em filosofia da química descrito na 

tabela abaixo. Um primeiro grande tema de pesquisa é sobre a metafísica das entidades e a 

materialidade dos objetos da química (HARRÉ; LLORED, 2010; NEEDHAM, 2002). Quais 

são os objetos básicos da química? Não podem ser moléculas, pois existem substâncias 

iónicas, não podem ser as substâncias puras, pois existem muitas substâncias que não podem 

ser isoladas e só existem artificialmente. São observáveis ou não? São tipos naturais? São 

redutíveis? As entidades químicas têm sido caracterizadas por uma grande polissemia. Existe 

sal na água do mar? É o problema que Earley (2005) discute. Estritamente falando, não 

podemos afirmar que exista NaCl no mar, quando muito podemos falar em íons de Cl
-
 e Na

+
 

dissolvidos. Essa discussão corresponde àquela acerca do estatuto ontológico e 

epistemológico de conceitos como elemento, átomo, molécula e dos conceitos relacionados à 
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estrutura e à fase, e também ao problema da referencialidade e da organização dos sistemas de 

classificações (LEFÉVRE, 2011) e ao sistema periódico em química, para Seco; Alvares; 

Sales (2008), o livro dos elementos químicos.  

Tabela 3- Principais linhas de pesquisa no início da filosofia da química 

Problemas Problemas associados 

Ontologia da 

química 

Tipos naturais, referenciação, sistema de classificação, propriedades 

materiais e organizações das redes de relações, periodicidade 

(SCHUMMER, 2006; HARRÉ, 2005; NEEDHAM, 1996) 

Conceituação e 

representação 

Linguagem icônica e diagramática; modelos; à explicação estrutural; 

dualidade e circularidade dos conceitos (SCHUMMER, 2006; 

GOODWIN, 2003, 2008, 2010). 

Questões 

fundacionais 

Axiomatização da tabela periódica; teoria dos grupos; simetria e 

topologia (SCHUMMER, 2006; EARLEY, 2004, 2006, 2011) 

Relação com 

física e biologia 

Reducionismo/emergentismo/pluralismo; autonomia da química; 

ciência de serviço 
Fonte: Elaboração do autor a partir de Schummer (2006). 

 

Alguns artigos nessa área buscaram pensar principalmente através de Kant 

(RUTHENBERG, 2009) e Aristóteles (NEEDHAM, 2002; HARRÉ; LLORED, 2010). A 

química lavoiseiana utiliza o conceito empírico e operacional de substância. A química atual 

usa um conceito de elemento inobservável, havendo, assim, uma transferência de entidades 

nominais para entidades reais (HARRÉ; LORRED, 2010), de um contexto aristotélico para 

um platónico (SCHUMMER, 2006), de um contexto descrito, empírico para um explicativo e 

idealizado, racional e teórico, da química descritiva para a química teórica. 

Também tem sido discutido o realismo em química. Por ser a química, 

primordialmente, uma ciência das transformações de substância, do estudo de propriedades 

materiais, com um conhecimento notadamente voltado para ação e intervenção, filósofos da 

química a têm caracterizado por um realismo operativo (BENSAUDE-VINCENT, 2009) e 

por um realismo prático e contextual (VIHALEMM, 2007).  

A centralidade e o significado da conceitualização dessa materialidade é outro tema de 

investigação. A química tem uma linguagem própria (SCHUMMER, 2006; GOODWIN, 

2008, 2010). Principalmente no que diz respeito aos modelos e à explicação estrutural, essa 

linguagem apresenta uma diagramaticidade e uma semiótica própria. Os conceitos centrais da 

química apresentam algumas características: dualidade como ácido/base, nucleófilo/eletrófilo, 

fraco/forte, eletronegativo/eletropositivo e circularidade. Por exemplo, para definir o que é 

ácido é necessário definir o que é base. 

Os modelos e as representações têm sido um tema de estudo em edições especiais da 

revista  Hyle. A principal característica é a sua polissemia. Existem muitos modelos macro 
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para uma só estrutura micro, como existem estruturas micro sem uma correspondência de um 

modelo macro, e o nível macro não pode ser suficientemente representado por uma única 

estrutura. Também tem sido discutido a iconicidade, ou seja, a relação entre a visualização e a 

estética dos modelos em química. 

A natureza e o lugar da teoria e as questões fundacionais em química têm sido outro 

tema de investigação (SCHUMMER, 2006; EARLEY, 2004): É possível a axiomatização da 

tabela periódica? Qual a matemática fundacional da fenomenologia química? Teoria dos 

grupos, topologia, simetria, teoria dos sistemas? Um último tema tem sido a relação da 

química com a física e a biologia e cruza com o problema da autonomia da química, que tem 

ocupado muitos filósofos da química e será discutida no próximo ítem.  

 

1.5.3 Programa de pesquisa da filosofia da química 

 

No intuito de evidenciar o debate e estruturar o campo disciplinar da filosofia da 

química, três programas de pesquisa de maior relevo têm sido constituídos. Um primeiro 

programa é redescobrir o que os clássicos falaram sobre química. Um segundo programa é 

adaptar conceitos da filosofia à química. 

Fronteiras da química: autonomia disciplinar e o programa reducionista da ciência. 

Tradicionalmente considera-se o triunvirato nas ciências naturais: física, química e 

biologia. A filosofia da ciência emergiu da epistemologia na década de 1920, sendo, em boa 

parte, a filosofia da física (LABARCA, 2005; MCINTYRE, 1999). A filosofia da biologia 

constitui-se em meados dos anos 60 com o trabalho de David Hull, Michael Ruse e outros, 

tendo como referência o Journal of Biology and Philosophy. A filosofia da química surgiu só 

recentemente. Para McIntyre (1999, p. 58):  

isto deve-se à relação da química com a física. Enquanto a biologia tem sempre 

assegurado a autonomia de seu objeto, e algumas vezes de sua metodologia, química 

tem sido sempre pensada como uma parte da física, e uma parte não muito 

importante. 

 

No século XX, a química foi refém da física por meio da mecânica quântica (por o seu 

objeto se referir a entidades submicroscópicas) e da mecânica estatística (por tratar de muitas 

dessas entidades). A física detinha para si o domínio e o projeto de explicação e redução do 

universo da química (COSTA PEREIRA, 1995). Atualmente, a biologia, que comanda 

nitidamente a agenda científica do século XXI, tem vindo a transformar a química – a ciência 

central, mas sem território – numa ciência de serviço (KNIGHT, 1992). Defender uma 
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filosofia da química independente da filosofia da ciência, com suas especificidades 

epistemológicas e ontológicas, é defender também a autonomia da química enquanto campo 

disciplinar. Esse debate tem-se dado no contexto do reducionismo, com alternativas pela via 

da filosofia emergentista, superveniência, causação descendente e, mais radicalmente, por 

uma filosofia pluralista. 

A primeira posição tem sido a mais bem problematizada, principalmente devido às 

dificuldades que a química oferece ao programa reducionista. A ideia básica do reducionismo 

é que as últimas explicações seriam sempre dadas pelo comportamento de entidades 

submicroscópicas. Numa vertente mais analítica tem sido defendida a impossibilidade da 

redução da química à física, seja pela impossibilidade da axiomatização da tabela periódica, 

seja pela impossibilidade de conceitos centrais da química como quiralidade, composição, 

afinidade não se reduzirem a mecânica quântica (SCERRI, 1993, 1994, 1998, 2007a). Numa 

vertente mais prática, tem sido defendido que a química é uma ciência de transformação de 

substância e, portanto, mas próxima de um realismo de entidade, realismo operativo, 

contextual e prático (BENSAUDE-VINCENT, 2005, 2009; VIHALEMM, 2007). 

Num primeiro momento pensou-se, que, em princípio, fosse possível a completa 

redução da química à física, potencializada no século XX com a mecânica quântica. As 

dificuldades encontradas eram metodológicas ou decorrentes da falta de recursos 

computacionais, mas acreditava-se que, em princípio, fosse possível descrever o todo da 

química por meio da física. Só nos anos 1980 isso veio a ser problematizado, inicialmente por 

Primas (1981), que defendia que esse programa oferece dificuldades ao operacionalizar 

conceitos específicos da química como composição, valência, quiralidade. Mesmo o conceito 

de estrutura, para o qual a mecânica quântica ofereceu algum fundamento, não mostra 

possibilidade de redução.  

Uma segunda posição é considerar a química como instanciando propriedades 

emergentes (LUISI, 2002). Contudo, a esse programa também se acompanham condições de 

não analisabilidade, não dedutibilidade e imprevisibilidade, condições essas, até certo ponto, 

anticientíficas. Uma terceira alternativa é o pluralismo ontológico (LOMBARDI; LABARCA, 

2005), posição defendida dentro do contexto do realismo internalista de Putnam. Para uma 

visão pluralista de ciência, cada ciência produz sua própria ontologia na dependência de suas 

próprias ferramentas teóricas de descrições. O pluralismo também foi defendido pelo realismo 

experimental, perspectivismo, realismo crítico, de entidades (VIHALEMM, 2011). Para essa 

vertente não há necessidade de presunções metafísicas. 
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O problema do reducionismo tem sido mais central e mais estudado e marca a relação 

da química com a física (SCERRI, 1993, 2007a; SCERRI; MCINTYRE, 1997). Essa relação 

pode ser resumida no famoso dictum de Paul Dirac (1929), que defende que as leis físicas 

fundamentais necessárias para boa parte da física e a totalidade da química são conhecidas 

pela mecânica quântica. Se essa afirmação fosse verdadeira, a totalidade dos problemas 

filosóficos da química seriam, em realidade, da filosofia da física, restando para a química 

apenas problemas de ordem prática, não propriamente científicos ou filosóficos.   

A redução ontológica da química à física é menos problemática e aceita pela 

generalidade dos filósofos da química, com exceção dos adeptos de uma filosofia pluralista. A 

redução epistemológica consistiria em questionar se a descrição química atual pode ser 

reduzida à mais fundamental descrição atuais da física e a suas consequências explicativas. 

Scerri e McIntyre (1997) argumentam que não é claro que as leis da química, se realmente 

existem, possam ser axiomatizadas, muito menos deduzidas de outras disciplinas. Existem 

conceitos essencialmente químicos, como composição, mistura, quiralidade, dentre outros, 

que não podem ser reduzidos à física e que só podem ser instanciados no nível de descrição da 

química. 

Mais recentemente, Van Brakel (2000) distinguiu três tipos de redução. Redução 

constitucional ou ontológica diz respeito à questão de saber se dois domínios, B e S, são 

ontologicamente idênticos. Ou seja, se S-entidades são constituídas pelos mesmos subestados 

elementares com as mesmas interações elementares como B-entidades. Redução 

epistemológica diz respeito à questão de saber se os conceitos (propriedades, tipos naturais) 

necessários para a descrição de S podem ser redefinidos de uma maneira equivalente pelos 

conceitos de B, e se as leis que regem S podem ser derivadas daquelas de B. Redução 

explicativa diz respeito à questão de saber se, para cada evento ou processo em S, existe 

algum mecanismo pertencente a B, que explica causalmente o evento ou o processo. 

A posição que tem sido defendida pela maioria dos filósofos da química, exceto os 

pluralistas, é uma inevitabilidade da redução ontológica à física. Ou seja, os entes que a 

química descreve são da mesma natureza que a física. Uma dependência ontológica não 

significa uma redução epistemológica. Uma redução epistemológica tem sido o foco da 

maioria dos filósofos da química e uma questão bastante controversa (SCERRI; MCINTYRE, 

1997).  

Muitos são os obstáculos que a química oferece ao programa reducionista. Primeiro, a 

mecânica quântica só oferece soluções aproximadas e dependentes de dados empíricos do 
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nível reduzido, no caso a química. A química é uma ciência das aproximações 

(OSTROVSKY, 2005). As aproximações constituem, segundo esse autor, o núcleo da 

filosofia da química. Também os cálculos em que se baseiam muitos métodos de química 

computacional, como os cálculos ab Initio, necessitam de dados empíricos dos níveis 

reduzidos. O que não constitui uma redução legítima. A equação de Schroedinger só pode 

ainda ser aplicada ao átomo de H. Outra questão é que a química trabalha com muitos corpos, 

da ordem do número de Avogrado (6,02 x 10
23

). Também as propriedades são contextuais. 

Outra questão é que muitos conceitos químicos como composição, ligação, valência e 

estrutura não estão presentes no nível da mecânica quântica, estando presentes entrentanto no 

nível químico, sendo conceitos fundamentais da epistemologia química (SCERRI; 

MCINTYRE, 1997). No tocante às leis, Scerri e McIntyre (1997) argumentam que não é claro 

que as leis da química, se realmente existem, podem ser axiomatizadas em primeiro lugar, 

muito menos derivadas entre as disciplinas. Também as leis químicas são aproximadas. Um 

exemplo típico é a lei periódica, talvez a maior lei química (SCERRI, 2007), que consiste em 

padrões e aproximações. Ou seja, não tem o mesmo sentido de extadidão das leis físicas. 

Uma segunda posição sobre a autonomia da química diz respeito à filosofia 

emergentista. O emergentismo é uma filosofia já posta no início do século XIX por Loyod 

Morgan (1923) no contexto da teoria da evolução. Recentemente, o emergentismo ressurgiu 

principalmente no contexto da filosofia da mente, do problema mente-corpo. O emergentismo 

trata dos tipos de mereologias. No contexto da química tem sido defendida uma mereologia 

não aditiva (HARRÉ; LLORED, 2010; EARLEY, 2010), segundo a qual o todo não pode ser 

reduzido analiticamente pela descrição das partes. Isso coloca problemas quanto a 

analisabilidade, redutibilidade e previsibilidade. As propriedades que emergem do nível 

inferior, e por isso são supervenientes (dependem ontologicamente), não podem ser previstas 

antes de sua primeira instanciação.  

Um exemplo muito citado na literatura emergentistas do início do século XX era a 

formação da água. As propriedades da água não estão contidas nas propriedades do 

hidrogênio e oxigênio e não podem ser inferidas ou deduzidas matematicamente. Nesse 

sentido, Achim Stephim (1992, apud RIBEIRO, 2003) categorizou os diferentes tipos de 

emergentismo como não analisabilidade, não dedutibilidade, como imprevisibilidade e como 

não redutibilidade. 

A química, pelo fato de ser baseada largamente em reações que procedem de átomos 

para moléculas, de moléculas para complexos ou de monômeros para polímeros, processo 
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caracterizado pelo aumento da complexidade molecular em direção de novas propriedades e 

de níveis de maiores complexidade, com suas próprias entidades, leis e propriedades, pode ser 

vista como uma personificação da emergência (LUISI, 2002). A noção de emergência na 

química é, assim, um lugar comum, o que coloca sérios limites ao programa reducionista ou 

pelo menos de um físicalismo redutivo. O conceito de emergência coloca a importância do 

conceito de níveis e direciona para uma ontologia de níveis estratificados de complexidade 

organizacional e descritiva. Esse conceito aparece no contexto pedagógico da química de 

forma implícita, como mostram alguns autores (NEWMAN, 2012; TALANQUER, 2006, 

2011). 

Uma terceira e radical posição tem sido o pluralismo ontológico. Um dos artigos 

centrais desse debate e gerador de muitas controvérsias é The ontological autonomy of 

chemistry world (LOMBARDI; LABARCA,2005). Nesse artigo, os autores defendem que a 

autonomia da química tem sido discutida basicamente com referência ao problema do 

reducionismo epistemológico e conceitual e do reducionismo ontológico, e tem sido aceita 

como dado e pouco problematizada. Defendem os autores que uma autonomia epistemológica 

não garante a autonomia da química na hierarquia das disciplinas, ficando a física como a 

ciência principal, da qual a química provém. 

Utilizando o realismo interno de Putnam, os autores problematizam uma autonomia 

ontológica via um pluralismo ontológico. Como é sabido, Putnam busca uma posição 

intermediária entre realismo e idealismo. Como não é possível o ponto de vista do olho de 

Deus, tudo que descrevemos é permeado pela nossa linguagem. Por isso, cada ciência produz 

sua linguagem, e sua ontologia e sua autonomia não podem ser reduzidas a e deduzidas de 

outros níveis. No resumo do artigo, Lombardi e Labarca (2005, p. 125) defendem que, 

no problema da relação entre a química e a física, muitos autores aceitam a redução 

ontológica do mundo químico para o mundo da física. A autonomia de química é 

normalmente defendido com base na falha de redução epistemológica: nem todos os 

conceitos e leis químicas podem ser derivados a partir do quadro teórico da física. O 

objetivo principal deste artigo é argumentar que esta linha de argumentação não é 

suficientemente forte para eliminar a ideia de uma dependência hierárquica de 

química com relação à física. A rejeição da posição secundária da química e da 

defesa da legitimidade da filosofia da química exige uma perspectiva filosófica 

radicalmente diferente que nega não só a redução epistemológica, mas também 

redução ontológica. Apenas com base em um pluralismo ontológico filosoficamente 

fundamentado é possível aceitar a autonomia ontológica do mundo químico e, com 

isso, reverter a ideia tradicional de ―superioridade‖ da física no contexto das ciências 

naturais. 

 

O artigo de Lombardi e Labarca (2005) foi criticado por Paul Needham, que defende 

que, para cortar o mal (reducionismo) pela raiz, o debate não necessita ir tão longe em busca 

de afirmações ontológicas. Basta apenas esperar que os reducionistas colham provas dessa 
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possibilidade, coisa que, até o momento, ainda não foi possível. Lombardi (2012) tem 

avançado nessa proposta do pluralismo ontológico ao aproximar o trabalho de Prigogine com 

um exemplo de um pluralismo ontológico e adequado a descrição do realismo internalista de 

Putnam. Para Lombardi (2012), que retoma Prigogine, a natureza tem muitas vozes. 

Esse artigo também inspirou Vihalemm (2007, 2011) a defender uma alternativa a esse 

debate, justificando que a autonomia da química pode ser sustentada dentro de um referencial 

não analítico, sem necessitar de considerações ontológicas e metafísicas. O autor considera 

que aproximações pelo realismo prático, próximo de realismo de entidade e experimental de 

Ian Hacking, também chamado de perspectivismo ou realismo não representativo, são 

suficientes para garantir a autonomia da química. Essa posição é também defendida por outros 

filósofos (SCHUMMER, 1997; VAN BRAKEL, 1997, BENSAUDE-VINCENT, 2010), os 

quais apontam que, ao se considerar a química como uma ciência da transformação de 

substâncias, uma ciência interventiva, analisada pela prática, o problema do reducionismo 

deixa de ter centralidade e até mesmo a questão ontológica e do realismo científico deixa de 

ter sentido.  

Redescobrindo os clássicos da filosofia.  

Esse tem sido outro programa de pesquisa: revisitar os clássicos e identificar relações 

com a química. Muitas aproximações têm sido feita, até mesmo Rousseau tem sido 

aproximado da química (BENSAUDE-VINCENT; BERNARDI, 1999). Os mais analisados e 

com cujo sistema filosófico tem sido estabelecido um diálogo estão na tabela abaixo. 

Um dos clássicos mais importante que tem sido retomado é Kant. O legado de Kant na 

química (LEQUAN, 2000; CARRIER, 2001; VASCONI, 1996; VAN BRAKEL, 2006) foi 

importante para o negligenciamento no contexto da filosofia e da filosofia da ciência. Na obra 

Metaphysical foundations of natural science (KANT, 1786), Kant considerava a química uma 

arte sistemática, que possui apenas generalizações empíricas e intuições a priori e não pode 

ser matematizada, sendo uma ciência a posteriori e, portanto, não propriamente uma ciência. 

Em Opus postumus, traduzido para o inglês em 1992, Kant, após contato com a obra 

de Lavoisier, faz uma releitura e toma a química como uma ciência própria. Van Brakel 

(2012) analisa que esse legado ainda está presente na literatura atual. Por exemplo, Mainzer 

(1999, p. 137) defende que a ―química esta envolvida em uma crescente metodologia 

matemática… assim, química é uma ciência no sentido kantiano‖. Frenking (1998, p. 105) 

defende que a  

[…]química tornou-se revolucionária em 1927, agora com muitas bases de todos os 

fenômenos químicos. Ligação química foi entendida pela primeira vez… química 
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como uma verdadeira ciência ainda está em estágio de desenvolvimento em função 

do estágio das pesquisas em química quântica de muitos fenômenos ainda estarem 

na sua infância. 

 

Rutenberg (2009) discute a epistemologia dualista construída por Kant e utilizada por 

Paneth (1962) quanto aos problemas dos observáveis, do atomismo e do realismo. Earley 

(2006) analisa a influência de Prigogine na mecânica estatística e aproxima uma metafísica de 

processos em química. Lombardi (2012), como descrito acima, tem retomado a obra de 

Prigogine para defender um pluralismo ontológico na química.  

 

Tabela 4 -  Clássicos da filosofia e problemas relacionados à química 

Clássico Filósofo/químico Problema 

Leibniz Restrepo e 

Villaveces (2012) 

A química tem uma língua [ou linguagem?] filosófica semelhante ao 

sistema de Leibniz 

Cassirrer Schummer (1997) A química tem hum pensamento simbólico  

Kant Paneth (1962) Epistemologia dualista kantiana na química na dualidade do conceito 

de elemento usado em química 

 Van Brakel (2006) Negligenciamento da química: consideração da química como ciência 

imprópria 

Aristóteles Needham (2002) Uma vista aristotélica da química, como alternativa a vista 

corpuscular, baseado no entendimento fenomenológico 

termodinânimo derivado da ideia aristotélica de ―duas opiniões 

contraditórias do misto‖.  

Peirce Seibert (2001) Influência da química em seu sistema filosófico 

  Representações icónicas, pragmatismo e lógica relacional 

Bachelard Nordmann (2006) Sob influência da química Bachelard cria uma noção dinâmica de 

substância. 

 Bensaude-Vincent 

(2009) 

O conceito de fenomenotecnia e a compreensão do real como um 

processo de realização é uma influência da química 

Whitehead Stein (2004) 

Earley (2006, 

2008) 

As enzimas devem ser entendidas nos seus contextos e processos 

Realismo estrutural de processos mais adequado a química 

Hegel Van Brakel (1999) Utilizou a química para ilustrar a dialética da quantidade e qualidade.  

A filosofia da química poderia ser uma parte substâncial da filosofia 

da natureza de Hegel.   

Duhem Needham (2002) Uma vista aristotélica da química, como alternativa à vista 

corpuscular e baseado no entendimento fenomenológico 

termodinâmico derivado da ideia aristotélica de ―duas opiniões 

contraditórias do misto‖. 

Polanyi Nye (1993, 2002, 

2011) 

O conhecimento tácito na química 

Wittgenstein Cerruti (1998) Química como um jogo de linguagem 

Platão Visintainer (1998) A química moderna aproxima-se da química platónica 

Fonte: elaboração do autor 

 

Aristóteles tem sido estudado principalmente para pensar os tipos da química e 

utilizado por Needham (2000, 2002a, 2002b) para construir uma ontologia da química 

macroscópica. Nesses trabalhos também tem sido muito referido Duhem, principalmente sua 

obra Le mixte et la combinaison chimique (1902), traduzida pelo próprio Needham para o 

inglês somente em 2002. Nela busca-se uma ontologia para a química macroscópica em 
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alternativa ao corpuscularismo. Needham usa os conceitos de modalidade, mistura e 

potencialidade, empregados por Aristóteles e incorporados por Duhem, para construir, como 

descrito, uma ontologia de objetos contínuos e a macroscópica. Essa tem sido objeto de um 

trabalho muito específico de Needham. 

Seibert (2001) considera que a química esteve no coração do trabalho filosófico de 

Peirce, nomeadamente, na forma de pragmatismo, pensamento relacional, teoria dos grafos e 

a semiótica. Peirce trabalhou com a química analítica qualitativa desde os oito anos de idade e 

teve contato com a química orgânica já em seu início. No final do século XIX e início do 

século XX, houve intenso desenvolvimento da química orgânica; os objetos já não podiam ser 

determinados e instanciados simplesmente pela composição, peso e conectividade, sendo 

considerado necessário o desenvolvimento de novas formas de modelos e representações. 

Impunha-se a criação de uma grafia própria, de uma semiótica própria para a química. Para 

Seibert (2001), corroborado por Schummer (2003), isto influenciou o trabalho de Peirce. 

Restrepo e Villaveces (2012) afirmam que a química é uma linguagem filosófica, que 

seu sistema é muito próximo do sistema filosófico de Leibniz. Van Brakel (1999) considera 

que a filosofia da química poderia ser uma parte considerável da filosofia natural de Hegel. 

Segundo Bensaude-Vincent (2005), a química também foi importante na concepção de 

teorias como sistema de classificação de fenômenos em Duhem e no realismo de Meyerson. 

Bensaude-Vincent (2005) considera que a tradição francesa foi a única corrente filosófica que 

não negligenciou a química e que influenciou a filosofia bachelardiana, com o conceito de 

fenomenotecnia e no entendimento do real como realização. Nordmann (2006) vai mais longe 

e considera que a química influenciou Bachelard a introduzir uma concepção química e 

dinâmica de substância, vislumbrando a possibilidade da uma metaquímica. Segundo 

Nordmann (2006, p. 352), 

a metaquímica, indiferente ao problema da existência e da fundação última da 

realidade. concerne a processos pelos quais a realidade é transformada. A metafísica 

específica as condições de possibilidade do conhecimento objetivo, e a metaquímica 

informa e traça a prática científica.  

 

Que tipos de transformações produz uma representação durável do mundo que pode 

ser pensado como uma representação? Para Nordmann (2006, p. 354),  

o sentido da metafísica é construir uma imagem objetiva e cognocível do mundo, a 

causa formal e final da investigação científica. A metaquímica consiste em fazer da 

estabilidade sintética das representações a causa material e eficiente da investigação 

científica. 

 

Earley (2006, 2011), Stein (2004) e Harré (2010, 2011) têm aproximado a química da 

filosofia de Leibiniz e Whitehead. Segundo Earley, a ontologia tradicional trabalhava com o 
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par substância/atributos e, com a influência atual, há uma passagem para uma ontologia 

fundada no dinamismo mais próximo da filosofia de Whitehead. Esse debate tem avançado e 

Earley (2011) propõe um realismo estrutural processual como mais condizente com o 

contexto da química, inclusive como uma visão de mundo mais própria para integrar os 

currículos de química. 

Conceitos da filosofia adaptados para a química.  

Tem sido outro programa de pesquisa da filosofia da química aproximar-se de 

conceitos da própria filosofia, tais como lei, modelo, previsão, explicação, tipos naturais, 

substância e processos, construção de modelos e classificações, o papel dos instrumentos na 

pesquisa, métodos de pesquisa e sentido da exploração do novo, relações entre ciência e 

tecnologia, realismo científico e ética. Também têm sido analisados os conceitos de elemento, 

substância pura, espécies químicas, compostos, afinidade, reação química, átomo, estrutura 

molecular e aromaticidade.  

No tocante às teorias químicas, um debate primeiro iniciado por Caldin (1961) mostra 

que, diferentemente do que ocorre na física, que busca explicar fenómenos, recorrendo em sua 

grande parte ao princípio da causalidade, na química as teorias são narrativas e seus modelos 

e representações não pretendem falar necessariamente sobre o mundo, mas servir de 

ferramenta para intervir e transformar a natureza. Os modelos químicos não foram feitos para 

se referir ao real, mas para trabalhar com ícones representacionais que permitam intervir no 

real (BENSAUDE-VINCENT, 2009; HOFFMANN, 1990). Eles mostram o que é 

teoricamente possível e não o que é real. Dessa forma, uma síntese química não pode ser 

deduzida por um conjunto de leis. Átomos e moléculas são apenas ―atores no drama”
34

 da 

transformação química (BENSAUDE-VINCENT, 2009). 

As leis e teorias químicas têm uma característica de aproximação, na visão de 

Ostrovsky (2005). A questão das aproximações e reconhecimento de padrões é muito 

negligenciada na filosofia da ciência e, algumas vezes, mal interpretada. Ela constitui o 

núcleo da recente discussão em filosofia da química: na forma das moléculas, na aproximação 

Born-Oppenheimer, no papel dos orbitais e na explicação física da tabela periódica dos 

elementos. Scerri e McIntere (1997) comentam que a principal característica da lei periódica é 

que ela é aproximada. 

Tontini (1999) atenta para a estrutura molecular como diferenciador da química. Esse 

conceito unifica uma série de outros, como valência, reação, ligação química, e organiza uma 

                                                           
34

Bensaude-Vincent (2009) e Hoffmann (2007) têm usado esse termo recorrentemente. 
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máquina operacional extremamente eficiente das sínteses químicas, o ramo científico mais 

produtivo (SCHUMMER, 1997 a,b). Para Tontini (1999), essas operações são parcialmente 

dependentes de uma visão realista dos químicos. 

Além de questões metafísicas, epistemológicas e metodológicas comumente 

privilegiadas pela filosofia da ciência, a filosofia da química tem estudado temas como ética 

equímica, que compuseram duas edições da revista Hyle; estética e visualização em química, 

em duas edições do Hyle, e outros temas ligados à nanotecnologia, bionanotecnologia, 

profissionalidade. 

 

1.5.4 Tópicos futuros de pesquisa da filosofia da química 

 

Apesar de a filosofia da química ainda estar na sua infância e ainda não possuir uma 

agenda de problemas e tópicos de pesquisa bem definidos e consensuais, Schummer (2006) 

alerta que alguns temas, como a questão do reducionismo, a redescoberta dos clássicos e a 

adaptação dos conceitos da filosofia para química, devem ser centrais. Outras questões, 

apresentadas a seguir, são importantes para a filosofia da química em pesquisas futuras.  

Lógica em química: principalmente a sua estrutura relacional. As propriedades em 

química não são substânciais, mas dependentes do contexto e, portanto, relacionais e, dessa 

forma, a química pode ser explorada dentro de uma lógica relacional. 

Ontologiada química: principalmente entender o que o sistema de classificação diz 

sobre ontologia. Como criar um sistema de classificação que ordene mais de 20 milhões de 

novas substâncias? 

Metodologia: principalmente os conceitos de leis e teorias em química não devem só 

cumprir uma função explicativa e preditiva, associada a qualquer ciência, mas também de 

classificação e orientação da pesquisa, aplicada na criação e produção de novas substâncias.  

Filosofia da linguagem e semiótica: a linguagem pictórica da química e a semiótica 

própria da química estão associadas à grande capacidade de operacionalização da linguagem e 

das representações químicas por meio das sínteses químicas. 

Filosofia da tecnologia: a química possui uma longa história na relação entre indústria 

e a técnica, fortemente marcadas em sua identidade disciplinar e potencializada no século XX, 

sendo uma exemplo de tecnociência. Kovac (2001) considera a química um contexto 

privilegiado para investigar questões sobre profissionalismo e ética. 



88 

 

 
 

Filosofia da natureza: Outro aspecto importante da filosofia da química relaciona-se 

com a Filosofia da Naturezae pode dar uma contribuição valiosa na oposição que é feita à 

ideia de natureza e à noção diferenciada de natureza tida em química; as sínteses químicas 

criam um conceito próprio de natureza. 

Filosofia da literatura: esse tópico refere-se à forma como a química é interpretada e 

integrada na literatura. Dentre as disciplinas básicas, a química é a menos representada na 

comunicação com a sociedade. A química possui poucos divulgadores científicos. 

Ética:outro tópico importante no âmbito do qual tem sido discutida, principalmente, a 

importância das sínteses químicas e o seu valor como um fim em si mesmo, levando a um 

discurso científico implícito. Como os produtos da química são objetos reais, com grandes 

interferências humanas, os químicos necessitam ter com a sociedade um contrato muito bem 

construído, o que implica em muitos dilemas éticos. Os químicos desejam aperfeiçoar a 

natureza com seus produtos, que são mais eficientes do que os produtos naturais 

(SCHUMMER, 2006), ou seja, desejam superar Deus. 

Estética: é o último tópico. Mais do que qualquer outro cientista, os químicos fazem 

uso pesado de todos os tipos de meios de visualização, a partir de desenhos simples de 

realidade virtual e de instrumentos de papel (KLEIN, 2001). Além disso, os químicos 

afirmam, cada vez mais, a beleza de seus produtos sintéticos, e não há evidência empírica de 

que essa seja também uma motivação para a investigação propriamente dita. 

Exigem-se investigações sistemáticas sobre o papel da estética na investigação 

química (SCHUMMER, 2003, 2006; HOFFMANN, 2003). Em particular, a análise estética 

pode ajudar a compreender as questões cruciais da criatividade, investigação e inovação. Para 

Schummer (2006), enquanto os filósofos da física exploram o contexto da justificativa, a 

filosofia da química explora o contexto da descoberta. Nesses tópicos listados por Schummer 

(2006) é impressionante a ausência do contexto educacional. 

 

1.5.5 Filosofia da química dos filósofos da química 

 

Van Brakel (2012) defende que existem, atualmente, vinte e seis filósofos da química, 

sendo que apenas seis atuam com alguma regularidade, mas não cita seus nomes. Aqui 

analiso, brevemente, a obra de alguns filósofos. O critério adotado é a quantidade de artigos 

publicados e a recorrência de alguma temática mais trabalhada. Não estabeleceremos 
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hierarquia entre os filósofos. Do ponto de vista institucional, situamos Eric Scerri e Joaquim 

Schummer como editores das duas revistas atuais e iniciadores do debate. Em termos de 

produção literária, podemos usar o dado de Klaus Ruthenberg (2012), que situa Joaquim 

Schummer e Joseph Earley como dois filósofos da química com contribuição sobre 

problemáticas de temáticas já consolidadas. 

Eric Scerri (UCLA) tem formação em química e doutorado em Filosofia da Ciência 

em Londres. O tema do seu doutorado foi sobre o reducionismo da química à mecânica 

quântica. É editor da revista Foundations of Chemistry e ele próprio indica que a escolha do 

nome da revista tem muita relação com seus próprios interesses intelectuais. Em seu 

Website
35

 pessoal, é disponibilizada e catalogada sua produção intelectual. Existem muitas 

participações em livros, sendo que o seu trabalho mais significativo é sobre a tabela periódica, 

intitulado The periodic table: history and its signigications (SCERRI, 2007). Editado em 

vários idiomas
36

, éo livro mais traduzido de filosofia da química. 

Os principais temas que o professor Eric Scerri tem trabalhado são: conceitos, 

métodos, leis, teorias e modelos, periodicidade e educação química. O problema do 

reducionismo e da periodicidade são problemas de fundo tratados de forma transversal nos 

seus vários artigos. Recentemente, seu trabalho tem evoluído para construir uma filosofia da 

classificação (SCERRI, 2011). 

Joachim Schummer (Karlsruhe) tem formação em química e filosofia. Ruthenberg 

(2012) o considera um filósofo da química. Pode-se considerar o filósofo mais eclético; foi 

um dos proponentes e estruturadores do campo disciplinar da filosofia da química. Consta em 

seu website uma lista de 65 artigos, sendo 42, especificamente sobre filosofia da química. Sua 

produção abarca uma variedade de temas e interesses. No anexo 1.6.2.2 identifico as 

principais intervenções do professor Joachim Schummer com as temáticas da ética e química, 

a prática química, estética e os modelos em química, visualização. 

Sua aproximação filosófica da química é por um viés relacionado à sua prática. Isso 

fica particularmente patente no artigo intitulado Towards to the Philosophy of Chemistry 

(SCHUMMER, 1997). Em outro artigo intitulado The core chemical of the chemistry 

(SCHUMMER, 1998) também fica explícito esse projeto. Trata-se de um importante artigo no 

qual o professor busca captar a essência da prática química. Em sua obra intelectual é 

perceptível certo sistematismo. Inicialmente, seu foco principal foi fazer uma aproximação 

                                                           
35

http://ericscerri.com/. Acesso em: 22 fev. 2011 
36

 Originalmente em lingua inglesa, já foi publicado em chinês e sairá uma versão espanhola, em 2013. Há um 

projeto de tradução para o português pelo professor Duarte Costa Pereira (UP-Portugal).  

http://ericscerri.com/
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naturalizada daquilo que o químico faz, por que experimenta (SCHUMMER, 2004a), como 

cresce o conhecimento químico (SCHUMMER, 1999), quais os valores do conhecimento 

químico e sua lógica (SCHUMMER, 1998), a importância dos modelos da visualização 

(Schummer, 2003) e da estética em química. Também tem produzido muitas sínteses sobre o 

desenvolvimento da filosofia da química e tem desenvolvido uma filosofia da química 

(SCHUMMER, 1998, 1997, 2006) com categorias muito próximas daquela de Bachelard: um 

empirismo ativo da investigação de propriedades materiais formada por um sistema 

relacional, uma linguagem estrutural e um sistema de classificação. 

Figura 7 - Relação de filósofos da química e seus focos temáticos 

Eric Scerri
Reducionismo,  tabela periódica, educação química

Joachim Schummer
Ética, prática química, revisões, cientométricos, 

estética, 
Van Brakel: negligenciamento, relação fíica química,

Bensaud- Vincent 
prática química, estilos de pensamento, clássicos da 

filosofia, nanotecnologia
Roald Hoffmann:

Estética, pensamento químico,
Joseph Earley

filosofia de processos, educação química, 
Pirre Lazlo

Estética química, prática química, linguagem
Rom Harré

Ontologia química, causalidade

Olimpia Lombardi
Puralismo ontológico, Prigogine, 

Rein Vihalemm
Tipos naturais, leis químicas, autonomia da 

quimica

Guillermo Restrepo
pensamento matemático e a química, 

fundações da tabela periódica

Jefrei Kovac:
Profissionalismo, ética, razão prática

Alfredo Nordmann
Prática químcia, metaquímica, tecnociência, 

Jesper sjostrom
Discurso químico, educação química

Lanza
Razão histórica

Andres Bernal
Ontologia de Relações internas

Klaus Ruthemberg
Clássicos da filosofia

Michael Aykerod
Linguagem, orgâinica, semiótica

Goodwin, W. M
Explicações em química organcia, diagramaticidae

Del re
Conceitos, modelos, ética

Klein, U
Modelos, classificações, semiótica

Labaraca
Ontologia quíimica

Lefévre, W
Classificações

Llored, Jean-Pierre 
Mereologia

McIntyre, L
Sínteses da filosofia da química

Needham, P
Ontologia quíimica, tipos naturais, 

Duhem

Nye, M. J 
Polanyi, prática químcia

Baird
Instrumentação, filosofia dos instrumentos

Rothanbart
Instrumentação, filosofia dos instrumentos

Ostrovsky, V. N
Relação fisica e química, aproximações

Psarros, N
Ontologia, filosofia geral e química

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Jaap Van Brakel é um dos principais filósofos da química
37

. Foi professor visitante na 

Universidade de filosofia de Simon Fraser (Canada), University of Victoria (Canada), e 

                                                           
37

Jaap Van Brakel inicou seus estudos em engenharia química na Delft University of Technology, na Holanda 

graduando-se em 1968. Quatro anos depois fez estudos adicionais na Universidade de Utrecht, Holanda, em 

filosofia. Obteve seu Ph. D. da Delft University of Technology em 1975. De 1968 até 1980, foi professor de 

química tecnológica na Delft e na Universidade de New Brunswick, Fredericton, Canada. A partir de 1972 ele 

ensinou filosofia da ciência em Utrecht, primeiro no Departmento de física, e desde 1985 no departametno de 
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Universidade de Stellenbosch (Africa do Sul). Depois de sua aposentadoria, ele ainda ensina, 

por exemplo, na República Popular da China. Na década de 1970, como engenheiro químico, 

suas publicações foram principalmente sobre fenômenos de transporte em meios porosos. Na 

década de 1980, dedicou-se especialmente à filosofia da tecnologia, à probabilidade e a 

tópicos de filosofia analítica. Em 1981, publicou um trabalho crucial para a filosofia da 

química, intitulado On the philosophy of chemistry e, depois de 1980, dedicou-se 

especialmente à filosofia da química com artigos cruciais como The chemistry of substances 

and the philosophy of natural kinds (1986), Chemistry as the science of the transformation of 

substances (1997), On the neglect of the philosophy of chemistry (1999), On the inventors of 

XYZ (2005), Kant‟s legacy for the philosophy of chemistry (2006) e Chemistry and physics: 

No need for metaphysicalglue (2010). 

É autor do primeiro livro sobre filosofia da química (VAN BRAKEL, 2000) e, 

também, o primeiro filósofo da química a ser objeto de reflexão de outros filósofos 

(RUTHENBERG; HARRÉ, 2012). Na conclusão do artigo intitulado Philosophy of chemistry 

as intercultural philosophy: Jaap Van Brakel, Ruthenberg e Harré (2012, [não paginado]) 

analisam que 

Jaap Van Brakel defende a aplicação de um monismo anômalo em uma filosofia 

intercultural e filosofia da ciência. Monismo anômalo defende o materialismo mas 

de forma independente, paralela a um discurso não materialista (moeda de muitas 

faces). Embora seu conceito tenha originalmente sugerido dentro da discussão 

mente-corpo na filosofia analítica, ele poderia ser aplicado a uma comunicação 

intercultural. Este é o primeiro movimento essencial da filosofia de Jaap Van Brakel. 

Deste ponto de vista ele chega ao resultado de que o conceito de tipos naturais, se 

aplicado a tudo, somente pode pertencer à forma de vida a qual estamos vivendo e 

que jamais pode ser essencializado. O segundo movimento essencial refere-se à 

filosofia da ciência como uma aventura de comunicação intercultural. Aplicado para 

a ciência, monismo anômalo significa que alguns discursos ou perspectivas são 

possíveis sem a necessidade de pensar em redução, superveniência ou emergência. 

Nenhum discurso particular, por exemplo o discurso da microfísica, deveria ser 

essencializado e, do outro lado, nenhum discurso, por exemplo o macroscópico, 

colonizado por outros. Desta forma, em seu olhar, a filosofia da química torna-se 

uma filosofia intercultural. (grifo nosso). 

 

Joseph Earley (Georgetown Univesity)é também um filósofo da química que, segundo 

Rutenberg (2012), já possui produção própria. Em seu currículo
38

, disponível na internet e 

disposto no anexo 1.6.2.6, mostra que é químico de formação e de exercício profissional e 

trabalha principalmente com a subárea da físico-química. Seus interesses intelectuais, na 

filosofia da química, são principalmente os aspectos concernentes à metafisica, em especial, o 

                                                                                                                                                                                     
filosofia. Em 1994, ele mudou para Delft e tornou-se professor de filosofia da tecnologia e, no mesmo ano, ele 

eventualmente ensinou na Catholic University of Leuven, Bélgica no Instituto de filosofia (HIW).  

 
38

http://www9.georgetown.edu/faculty/earleyj/CVJEE.pdf  acesso em 15 mar. 2011. 

http://www9.georgetown.edu/faculty/earleyj/CVJEE.pdf
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status ontológico das estruturas dissipativas e a relevância contemporânea de alguns conceitos 

originais de Whitehead e Peirce. Dentre muitos dos temas trabalhados, seu foco principal, 

desde 1981, é desenvolver uma filosofia de processos em química. Nesse sentido, defende 

que, para incluir os sistemas abertos, auto-organizados, é necessário elaborar uma nova ideia 

de natureza em química. O autor transporta essa ideia para a educação química (EARLEY, 

2004, 2012). 

Laszlo tem como foco principal a linguagem química, mas publicou diversos artigos 

sobre outros temas. Defende que a química é parecida a uma arte combinatória e que, 

portanto, seu ensino deveria ser feito como uma linguagem.  

Bensaude-Vincent tem uma produção literária vastíssima e trabalha muito com a 

história da química e tem-se aproximado de muitos temas. Tem caracterizado o estilo de 

pensamento dos químicos (BENSAUDE-VINCENT, 2009), tem aproximado os filósofos 

franceses da química (BENSAUDE-VINCENT, 2005), principalmente Mayerson, Duhem, 

Bachelard, e tem aproximado Rousseu (BENSAUDE-VINCENT; BERNARDI, 1999). Para 

Bensaude-Vincent e Simon (2008), a química é uma ciência impura, sendo essa sua 

especificidade epistemológica. É própria do seu objeto a multiplicidade de autores, contextos 

e linguagem.  

Hoffmann também trabalha com temas muito variados. Dentre eles, um tema muito 

importante é a caracterização da natureza química. Além desse tema, aborda o modo de 

pensamento dos químicos (HOFFMANN, 1993), da estética química e das tensões inerentes 

da química, e modos de representação. 

Harré é um filósofo já muito conhecido e tem abordado muitos temas de química, 

principalmente a noção de causalidade e a lógica química. Tem defendido que as noções de 

agência e affordance são importantes para pensar a química. Defende também a mereologia 

como a gramática da química.  

Vihalemm é filósofo e sua atenção especial volta-se para compreender a imagem 

científica da química. Sua contribuição principal tem sido no âmbito da natureza das leis 

químicas. Defende o autor que as leis químicas são ideias, tão quanto as da física. Entretanto, 

a química tem natureza dual, é uma ciência ideal, mas também história natural. Seus estudos 

têm evoluído no sentido de propor o realismo prático como mais propício à natureza da 

química. 

Lombardi é física, com formação posterior em filosofia. É uma filósofa argentina que 

tem se destacado muito, ultimamente, tendo sido aceita como integrante da ISPC no 
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congresso de 2012. Seu trabalho principal em filosofia da química tem sido reiteradamente 

defender o pluralismo ontológico como necessário para se pensar a autonomia da química. 

Nesse sentido tem estudado, principalmente, a filosofia de Putnam e de Prigogine. 

Needham é filósofo de formação e seu trabalho mais central é desenvolver uma 

ontologia macroscópica para a química. Nesse sentido, tem-se aproximado da filosofia de 

Aristóteles e da contribuição de Duhem, que também retomou Aristóteles para pensar uma 

química de um viés não atomista. 

Restrepo é químico teórico sem formação em filosofia, trabalha na Universidade de 

Los Andes, Bogotá, Colômbia, e seu foco principal é o pensamento matemático na química. 

Foi um dos editores da edição especial da revista Hyle sobre a matemática e a química. Seu 

trabalho principal é sobre a relação da matemática com a tabela periódica. 

Rothbart e Baird são dois filósofos que trabalham com a temática da instrumentação 

química. Defendem que a química não pode ser entendida sem o recurso da instrumentação. 

Goodwin (2003) tem se aproximado das explicações diagramáticas em química orgânica. 

Akeroyd, um químico orgânico italiano, tem-se aproximado da química orgânica. Klein 

(2001) tem trabalhado com a temática da semiótica química. 

 

1.6 A educação no debate da filosofia da química 

 

Nos tópicos listados por Schummer (2006), é curiosa a ausência do contexto da 

educação, uma evidência de que esse tema não é um objeto da reflexão da filosofia da 

química e de que também ainda não é uma preocupação central a sua pedagogização. A 

educação química não tem sido um foco privilegiado dos filósofos da química, apesar de Eric 

Scerri (UClA), editor da revista Foundations of Chemistry, ter explicitado, já nos primeiros 

editoriais, a sua centralidade e seu público alvo. Fazemos aqui uma pesquisa bibliográfica nos 

artigos das revistas Hyle e Foundations of Chemistry para verificar como a educação tem sido 

pensada pelos filósofos da química. 

 

1.6.1 Educação como objeto de reflexão dos filósofos da química 
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Apesar de os filósofos da química não terem a educação como objeto central de suas 

reflexões, existem alguns trabalhos que fazem aproximações. A temática da educação não é 

um tema tratado com centralidade nas revistas Hyle e Foundations of Chemistry. Dois artigos 

da revista Hyle defendem que a formação em química deveria ser como Bildung 

(SJÖSTRÖM, 2007; ERIKSEN, 2002). A revista Foundations of Chemistry apresentou uma 

edição especial sobre o construtivismo. 

Encontramos um trabalho de Schummer explicitamente sobre a temática, no qual ele 

busca entender as implicações do crescimento exponencial do conhecimento químico 

(SCHUMMER, 1999) na educação química e documentação química. Entende Schummer 

(1999) que o crescimento exponencial é fruto das sínteses químicas como um valor em si. 

Esse valor implícito da pesquisa científica em química interfere na compreensibilidade e 

inteligibilidade do currículo de química.  

O filósofo da química que tem mais trabalho sobre educação é Eric Scerri (2000, 2007, 

2007a). Como sua temática principal é o reducionismo, Scerri (2000) defende como resistir à 

desunidade da ciência com a queda do reducionismo. Defende, nesse artigo, que o 

reducionismo não se sustenta como uma filosofia para a química; entretanto, o currículo 

continua a privilegiar essa abordagem ao focar em temas como os orbitais atômicos e 

interpretação quânticas em disciplinas como química geral. Em 2004, Scerri publica o artigo 

The philosophical confusion in chemical education (SCERRI, 2004a), que será motivador 

para uma edição especial sobre construtivismo na revista Foundations of Cchemistry. Nesse 

artigo, Scerri (2003) defende que os educadores químicos aderiram a uma filosofia relativista 

e anticientífica. Além do mais, ao aderirem à psicologia cognitiva em demasia, abandonaram 

o valor intrínseco dos conteúdos de química e viraram as caras para os conteúdos,  

Scerri (2004) afirma que um dos objetivos básicos da atual filosofia é contribuir para 

esclarecer esse debate e promover um retorno ao conteúdo químico. Também esse artigo foi 

inspirador para a educadora Sibel Erduran publicar o artigo Beyond of philosophical 

confusion in chemical education, (2009). Erduran é a autora que mais tem aproximado a 

filosofia da química ao contexto educativo. Em outro trabalho importante, escrutinam-se erros 

conceituais na obra de Atkins (SCERRI, 1999a). 

Joseph Earley (2004, 2012) trabalha com a integração de outra noção de natureza na 

educação química. Esse autor tem evoluído em sua proposta da filosofia de processos em 

química e defende uma visão dinâmica de natureza nos cursos introdutórios (EARLEY, 2004) 

e na educação química (EARLEY, 2012).  
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1.6.2 Filosofia da química como disciplina escolar 

 

Segundo dados coletados na revista Hyle e atualizados por interesse do próprio 

professor, existem nove universidades que já integram a filosofia da química no currículo.
39

 

O primeiro curso disponibilizado é do professor Rein Vihalemm, da Universidade de 

Tartu. Esse investigador, como visto ao longo do texto, pesquisa a imagem científica da 

química, a natureza das leis e teorias químicas. É um curso opcional, oferecido a estudantes 

de química anualmente, a depender do interesse. O programa de sua disciplina mostra suas 

preocupações: 

[...] a especificidade da química na filosofia da ciência. Física como um modelo de 

ciência e o problema da redução da química à física. Os problemas clássicos na 

filosofia da ciência e química. Química e metafísica contemporânea. Leis da 

natureza e tipos naturais em química. Química como um assunto adequado para uma 

filosofia da ciência historicamente orientada. A estrutura conceitual do 

desenvolvimento da química. (HYLE, 2012). 

 

O segundo curso é oferecido pelos investigadores John Cristie e Marie Chistie, da 

Universidade de Melbourne, Austrália. Esses investigadores têm-se destacados pelos estudos 

da natureza das leis químicas. O programa do seu curso mostra o seguinte: 

este curso considera os problemas da ciência e examina importantes episódios na 

química referentes a estes problemas. Alquimia e química moderna – método 

científico; flogisto e oxigênio – programas de pesquisa e revoluções científicas. A 

teoria atômica – entidades invisíveis e evidência, etc., teoria da mecânica quântica, 

reducionismo, e o paradigma da lei periódica como um contra-exemplo para 

considerações de Kuhn e Lakatos. Os últimos 30% do curso são reservados para as 

investigações do século XXI da camada de ozônio, e questões como experimentos 

cruciais, previsão em ciência, e princípio da precaução. (HYLE, 2012). 

 

É um curso anual e opcional, oferecido a estudantes de ciência e de humanidades. O 

terceiro curso é do professor Jacob, da Universidade de Exeter. O professor Jacob tem 

importantes trabalhos, principalmente sobre a linguagem química (JACOB, 2001). Seu curso 

tem o seguinte programa:  

filosofia da química explica os princípios básicos da indução, dedução, verificação e 

falsificação. Discussão das diferenças entre experimento e teoria, propriedades da 

linguagem química, regras básicas da razão com aplicações específicas no currículo 

de química secundário. (HYLE, 2012) 

 

É um curso anual e opcional oferecido desde 1999 para estudantes de química e aberto 

à comunidade. O quarto curso é do professor Schummer, da Universidade de Karlshure. O 
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Disponível em http://www.hyle.org/service/courses.htm. Acesso em: 25 mar. 2011 

http://www.hyle.org/service/courses.htm
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professor Schummer é bastante citado nesta tese. Seu programa demonstra interesses 

específicos: 

A primeira parte provê uma seleção de fases e variantes históricas da química: 

filosofia especulativa da natureza na Grécia antiga (Demócrito, Platão, Aristóteles). 

As muitas faces da alquimia. A ―revolução química‖. A teoria construída no século 

XIX. A emergência da física e teoria química. A segunda parte refere-se a tópicos 

filosóficos selecionados: o que é química? Interdisciplinaridade versus reducionsimo 

relacionado ambos a física e a química. Peculiaridades metodológicas da química 

sintética. O impacto da instrumentação na química analítica. Conceitos de natureza e 

sua relação entre química e tecnologia. Química e sociedade. Ética e química. 

(HYLE, 2012). 

 

O curso do professor Joachim Schummer é opcional, oferecido a estudantes de 

química e humanidades. O quinto curso é do professor Gerold Wünsch, da Universidade de 

Hannover. O professor não publicou trabalho sobre filosofia da química. O programa do seu 

curso é o seguinte: 

Termos básicos e conceitos da teoria da ciência aplicada a química, e.x. verdade vs. 

correção; teorias, leis, explicações, causalidade. Metodologia do pensamento 

químico, e.x. sucessos e falhas de conclusões lógicas na química; testando hipóteses 

químicas com especial atenção a análises qualitativas. Formalização do pensamento 

químico: e.x. regras em sistemas de especialistas. Teoria de sistemas aplicado a 

química. Informação, decisão e racionalidade em química. Paradigmas na história da 

química. Qual o significado de ―química‖ ou de ―substância‖? Reducionismo e 

emergentismo. Visões pública e política na química. Risco na investigação química 

e seus impactos sociais. Ética da ciência e o criticismo pós-moderno da tecnologia. 

(HYLE, 2012). 

 

É um curso para estudantes de química e opcional. O sexto curso é dos professores 

Jody A. Roberts e Benjamin R. Cohen da Virginia Polytechnic Institute e State University: 

De onde a química vem, porque as pessoas a criam, como ela tem sido estudada e o 

que tem sido feito com ela? Historicamente, a prática da química tem sido chamada 

de arte, artesanato e ciência. Entretanto, este curso não é apenas uma história da 

química — ele explora as ideias e as pessoas na intenção de definir química. Tal 

aproximação nos forçará a considerar questões filosóficas, religiosas e sociais. Desta 

forma, a meta deste curso é prover os estudantes com a habilidade para considerar 

lições do passado com o propósito de aplicar ao pensamento crítico hoje.(HYLE, 

2012). 

 

É um curso opcional para estudantes de química. O sétimo curso é do professor Alfred 

Nordmann, da Technische Universität Darmstadt. Esse investigador tem-se caracterizado pela 

aproximação de Bachelard à química, no que ele tem vindo a propor, seguindo Bachelard, de 

metaquímica. No programa do seu curso ficam claros seus interesses: 

os propósitos do seminário são dois. Primeiro, ele busca identificar o carácter 

específico da química dentro da estrutura das questões clássicas da filosofia da 

ciência (leis da natureza, realismo, reducionsimo, instrumentos e experimentos, 

teoria e linguagem). Segundo, ele explora como a filosofia pode beneficiar-se de 

considerações da química – como, em particular, conceituações de matéria e forma, 

de substância, de conhecimento e agência presentes de forma diferente quando visto 

de um ponto de vista da ―metaquímica‖ ou de uma metafísica. Nossas leituras 

incluem textos de Joachim Schummer, Jaap Van Brakel, Joseph Earley, Armin 
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Müller, Gaston Bachelard, Isabelle Stengers, Bernadette Bensaude-Vincent, Nikos 

Psarros, Peter Janich, Gernot Böhme, e outros.(HYLE, 2012). 

 

É curso anual para estudantes de filosofia, engenharia e ciências. É um curso 

introdutório. O oitavo curso é dos professores Fernando Peral, Maria Dolores Troitino, Maria 

Cruz Izquierdo, Maria Angeles Plaza, da Universidade daUniversidad Nacional de Educacion 

a Distancia (U.N.E.D.), Espanha. Nenhum desses professores publicou artigos sobre filosofia 

da química. O programa do curso mostra o seguinte: 

um estudo histórico e crítico do fenômeno químico é desenvolvido com o objetivo 

de analisar a evolução dos conceitos propostos para sua interpretação e formalização 

progressiva. O curso é organizado em 12 temas integrando dois blocos de 

aprendizagem, dedicadosà evolução histórica de orientação microscópica e 

macroscópica da química, respectivamente. O primeiro bloco estuda a evolução 

atômica – visão molecular. O Segundo bloco considera o equilíbrio e estudos de 

cinética. Aspectos históricos e filosóficos são discutidos com ênfase na evolução das 

ideias de descontinuidade, periodicidade, estrutura química, afinidade e taxa de 

reação.(HYLE, 2012). 

 

É um curso opcional oferecido a estudantes de licenciatura. O nono curso é da 

professora Bernadete Bensaude-Vincent, da Université Paris X. A professora é muito citada 

nesta tese e seu interesse é vastíssimo. O programa do seu curso mostra seus interesses em 

três aproximações diferenciadas à química: 

o seminário oferece três aproximações diferentes à química: (1) aspectos 

epistemológicos: técnicas de prova, linguagem e classificação em química, ciência e 

tecnologia; (2) aspectos ontológicos: conceitos relacionados com a filosofia da 

matéria; (3) aspectos antropológicos; natureza e artificial, riscos e questões 

ambientais. (HYLE, 2012, p.?). 

 
Tabela 5 - Categorias explicitadas nos cursos de filosofia da química 

 Categorias Descrições Programas 

Caracterização 

histórica, sociológica e 

antropológica da 

investigação química 

Filosofia especulativa grega Um 

Teoria científica no século XX e o impacto na química Um 

Alquimia e química moderna Um 

Investigação química na atualidade Um 

Revolução química do século XIX Um 

Química e sociedade, riscos/utilidades da investigação; Dois 

Ética e investigação química; o público e a política da química Três 

Especificidades 

químicas e os 

problemas da filosofia 

da ciência 

Leis, inferência, causalidade, evidência, reducionismo, 

emergentismo, linguagem, inobserváveis, classificação 

Todos 

Contribuição da química para a filosofia Um 

Especificidades da química Seis 

Relações da química Física e o programa reducionista Todos 

 Biologia e a investigação interdisciplinar Um 

Problemas didáticos e 

curriculares 

Conceitos centrais: descontinuidade, estrutura, periodicidade, 

afinidade e taxa de reação 

Dois 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Na tabela acima, apresenta-se uma síntese das principais temáticas que são propostas 

pelos filósofos/químicos e que têm sido integradas ao currículo de química. Podemos 
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observar, com base nos programas, que todos os cursos são opcionais e de iniciativa dos 

próprios professores, em variadas universidades. Os professores são integrantes do debate da 

filosofia da química e constroem os programas das disciplinas baseando-se em suas 

inquirições intelectuais. Assim, todos os cursos mostram os interesses intelectuais específicos 

dos próprios investigadores, tendo assim uma variedade de seleção de conteúdos, organização 

e abordagem. Isso é facilmente evidenciado pelo cruzamento dos seus artigos.  

Todos os cursos buscam relações com a filosofia da ciência, problematizando a 

química dentro do contexto maior da filosofia da ciência. A grande maioria aborda questões 

internas como explicação, linguagem, conceitos, leis e teorias e o problema do reducionismo 

na relação com a física. Apenas o curso de Schummer apresenta relação com a biologia na 

forma da pesquisa interdisciplinar, bem como problematiza a ética. 

De forma explícita, alguns cursos buscam problematizar a especificidade 

epistemológica da química dentro do contexto da filosofia da ciência, o que é feito, entretanto, 

de diferentes formas. Apenas três cursos consideram aspectos sociais e externos à química. A 

questão da ética, dos riscos da investigação e impactos sociais e a visão pública e política da 

investigação são temas abordados por um curso. 

Apenas um curso mostra explicitamente uma preocupação com o currículo de química 

no nível secundário. Os cursos não mostram uma preocupação didática. Somente em um 

curso, dos professores da Espanha, há uma preocupação com as relações entre 

ensino/aprendizagem. Os professores sintetizam os conceitos estruturantes de 

descontinuidade, periodicidade, estrutura química, afinidade e taxa de reação.  

 

1.7 Síntese do capítulo 

 

Ao concluir este capítulo atingimos um dos objetivos de nossa tese que era mostrar a 

filosofia da química como um campo disciplinar e, por esta razão, ele já contém elementos 

importantes para serem integrados no contexto do ensino de química por seu valor intrínseco. 

Na tabela abaixo percebemos a complexidade do debate da filosofia da química. 

Identificamos alguns paradoxos
40

. A química é a ciência mais produtiva, de maior 

impacto social e a que menos discute seus princípios (SCHUMMER, 1997, 1998); inventa, 

                                                           
40

 Um paradoxo revela que estamos diante de uma problemática ainda não completamente explicitada e 

compreendida.  
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cria seu fenômeno, seu objeto e, ao mesmo tempo, é o reino dos realistas (BACHELARD, 

1976); é a ciência mais central e mais insular no corpo dos saberes.  

Na nossa compreensão, esse paradoxo revela a imagem de ciência privilegiada desde 

os filósofos gregos e o nível de operacionalismo a que a química foi submetida e que lhe 

retirou a capacidade reflexiva sobre seus próprios fundamentos. Isso pode ser visto 

principalmente no âmbito das sínteses químicas, um dos campos científicos mais produtivos. 

 

Tabela 6 - Principais características do campo disciplinar da filosofia da química 

Dimensão Categoria Descritores 

Institucionalização Revistas próprias Hyle: investiga mais a prática da química 

 Foundations of Chemistry: aproximação analítica 

 Associações ISPC Fundada em 1997 

 Congressos  17 até o momento da ISPC 

 Outros espaços Syntheses, duas edições (1997, 2007); ICMPS: 1971, 1979, 1987, 

1991 (1), 1995 (7); PSA: 1978 (1), 1990 (3), 1992 (2), 1994 

(colloquium) 1998 (Symposium); APA: 2000 (Simpósio). 

 Livros 4 livros principais 

Autores Países principais Alemanha, Uk, USA, França e Itália 

 Formação Filósofos e químicos 

 Instituição Universidades 

 Temática Ver diagrama n 

Temáticas Principais temas Negligenciamento, reducionismo, autonomia da química, modelos, 

visualização, ética e química, tipos naturais, tabela periódica, 

construtivismo, realismo e química, relação da física com a 

química, clássicos da filosofia. 

 Transversais Reducionismo, autonomia e relação com os clássicos 

 Debates 

controversos 

Leis químicas, autonomia da química, reducionismo, pluralismo 

ontológico, ética e química. 

Relações Física Reducionismo, superveniência 

 Biologia Ciência de serviço, nanobiotecnologia, interdisciplinaridade 

 Clássicos da 

filosofia 

Kant, Peirce, Aristóteles, Leibniz, Whitehead, Hegel, Cassirer, 

Platão 

 Filósofos da ciência Hacking, Putnam, Galison, Kuhn, Popper, 

 Outros campos Linguística, história, documentação 

 Filósofos químicos Clássicos (Paneth, Polanyi, Duhem, Prigogine, Bachelard, Ostvald)  

 Atuais - principais (Schummer, Earley, Scerri, Harré, Nedham, 

Laszlo, Bensaud-Vicent, Hoffmann, Psarros, Ruthemberg, Baird, 

Rothabart, Nordmann, Lombardi, Vihalemm, Restrepo)  

Fonte: elaboração do autor. 

 

A química, uma ciência da matéria, tem como origens filosóficas a filosofia natural, 

que se pergunta pelo princípio de formação da matéria e as artes práticas e se ocupa da 

manipulação da matéria. Isso coloca a química no cerne das dificuldades do pensamento 

científico-filosófico ocidental desde a antiguidade, matéria/forma, substância/processos. 

Principalmente a pergunta pelo princípio da matéria foi relegada pela filosofia, que, desde 

Platão, se pergunta pela forma.  
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Pensamos que isso fez a química centrar-se na pergunta pelo como, no contexto 

metodológico, no operacionalismo, no produtivismo, na criação de matérias, na transformação 

de matéria, como um fim em si mesmo. Isso revela uma concentração no campo de aplicação 

em detrimento do campo de fundamentos, tanto filosófico quanto matemático. Essa tensão se 

recontextualizará no sentido de uma formação científica versus profissional, técnica versus 

humanista, ciência versus técnica, profissional versus cultural, bem como no vazio da 

dimensão cultural, humanística e crítica. 
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 CAPÍTULO 2 A DIMENSÃO CRÍTICA NO CURRÍCULO DE 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

 

―À medida que as ciências avançam, as palavras recuam um pouco 

mais.‖(STEINER; LADJALI, 2005, p. 55) 

 

Este capítulo investiga a dimensão crítica no currículo de formação inicial de 

professores de química e os principais desafios para integrá-la ao currículo. Para tanto, 

triangulamos os dados de um inquérito a professores que trabalham com a formação inicial de 

professores no Brasil, uma análise de programas de disciplinas em universidades no Brasil e a 

literatura em educação química, principalmente com investigações sobre o estado da arte. 

Essas investigações nos conduzem a duas asserções principais: no Brasil, busca-se a 

superação da racionalidade técnica sem atenção à filosofia; as problematizações curriculares 

desconsideram uma perspectivação química. Há, assim, necessidade de se investigar 

estruturas da práxis química para propor um currículo perspectivado com base na 

especificidade da química. 

 

2.1 Desafios para a integração da dimensão crítica no 
currículo de química 

 

Para verificar os desafios para a integração da dimensão crítica no currículo, iniciamos 

por investigar a relação que os professores de licenciatura estabelecem entre filosofia, química 

e currículo. Restringimos a amostra de professores questionados às universidades federais, 

incluindo as 10 que mais produzem conhecimento em ensino de química (FRANCISCO; 

QUEIROZ, 2010). Foi selecionada uma amostra aleatória de professores cujos endereços 

eletrônicos constavam nas páginas virtuais. 

O questionário (anexo 2.2) foi construído com fundamentação na teoria sobre 

desenvolvimento curricular, nas leituras sobre filosofia da química, na experiência da prática 

letiva e curricular dessa disciplina e no currículo de licenciatura em química (HILL; HILL, 

2002). Consideramos as seguintes dimensões de análise: currículo e humanidades; discursão 
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sobre a filosofia da química; relevância e relações da filosofia da química; integração da 

filosofia da química.  

Os dados foram coletados por meio de questionário com perguntas abertas. A análise 

será eminentemente qualitativa. De um universo de 957 professores, de 15 universidades 

brasileiras, foram retornadas 55 respostas. A amostra, composta por 50 doutores em química e 

5 mestres, é considerável para uma análise qualitativa por permitir a identificação de indícios 

e tendências. 

A maioria dos professores é proveniente dos cursos de bacharelado. As subáreas da 

química dos professores distribuíram-se em físico-química (15), analítica (7), orgânica (11), 

ensino (7), inorgânica (11) e outros (7).  A química analítica é a subárea mais consolidada no 

Brasil (LOBO, 2006), a mais presente na carga horária dos currículos. Também é aceita, 

implicitamente, pelos professores de química, como a subárea mais técnica e instrumental
41

.  

Tabela 7 - Integração da filosofia da química na perspectiva dos professores 

Dimensões Características evidenciadas pelos professores 

Estado atual Como deveria ser 

Disciplinar Linguagem simbólica e dos 

inobserváveis, micro-macro, conceitos 

aproximados,  

Semiótica própria; Rede de relações; Relação 

micro-macro; Relação imbricada entre teoria e 

prática, modelo e realidade; Relações sistêmicas; 

Aproximações, Conceitos não exatos 

Pedagógica Finalidade: Formação profissional do 

futuro cientista, interação com o mercado 

de trabalho; Ciência de serviço 

Finalidade: Currículo humanizado; filosofia 

como pressuposto da pesquisa e da educação; 

filosofia central na educação química;  

Centralidade da Ética e Integração transversal. 

Currículo: Cientificista, empiricista, 

indutivista; Técnico, fragmentado e 

racionalista; Formação profissional; Mal 

planejado; Distante da realidade 

Currículo: Pensado pela filosofia;  

Forma química de pensar; Especificidades da 

química; Pressuposto e pensado filosoficamente 

Ensino: Dogmático, Dedutivo, 

conceitos implícitos e intutivos, 

obstáculos conceituais e 

epistemológicos, resolução de exercícios 

padrões; abstrato, 

Ensino: prático e não dogmático; experimentação 

desde o início; não redutivo 

 

Filosófica Filosofia como perfumaria 

Filosofia tácita dos professores 

Reducionismo como filosofia implícita 

Dificuldade não é intrínseca 

Fisicalismo, reducionismo, 

cientificismo, utilitarismo, 

pragmaticismo, empiricista, 

racionalismo. 

Filosofia específica;  

Filosofia não reducionista; 

Química como uma filosofia da natureza;  

Componente tecnológica e profissionalizante; 

Axiologia (ética e valores);  

Praxeologia (produz seu próprio objeto);  

Filosofia específica da química;  

Humanismo científico;  

Sociológica Utilidade química 

Centralidade e ciência de serviço 

Endogenia e produtivismo 

 

Centralidade da ética  

Superar produtivismo 

Superar endogenia 

Integração de saberes e com a cultura 
Fonte: Dados originados dos questionários com os professores. 

 

                                                           
41

Não existem pesquisas que explicitem essa questão. Contudo, isso é assumido, implicitamente, pela grande 

maioria dos professores de química. 
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A físico-química é a área de menor expressividade em pesquisa no Brasil e também, 

implicitamente, é considerada como de maior dificuldade em aprendizagem por ser mais 

matematizada. Esse dado é indício de subculturas específicas na química. 

Para a análise dos dados do questionário realizaremos o cruzamento entre as subáreas 

de química (A=analítica, FQ=físico-química, O=orgânica e I=inorgânica e E=ensino) e o 

conhecimento do debate da filosofia da química (C, N). Utilizamos esse código para 

identificar os professores. Para a análise dos dados, partimos das respostas dos 55 

questionários organizados no quadro em anexo 2.3 e sistematizadas na tabela acima. 

Organizamos as evidências dadas pelos professores à situação atual e como deveria ser. 

As categorias abaixo, nomeadas nos subtítulos, foram explicitadas pela triangulação 

dos dados do questionário. São categorias que mergiram das respostas aos questionários, da 

análise dos programas disciplinares das universidades brasileiras, das problematizações do 

currículo geral e da literatura da educação em química. 

 

2.1.1 Conflito entre humanidades e cultura científica na teoria curricular 

 

Uma primeira dificuldade é sentida implicitamente pelos professores e problematizada 

pelos investigadores em educação química. Trata da tensão entre as humanidades e a cultura 

científica, explícita desde os primórdios da teoria curricular, pois o currículo é a 

recontextualização de tensões e conflitos entre os diversos interesses em torno do 

conhecimento socialmente válido (DEWEY,1916; BOBIT, 1918, 1922, TYLER; 1949; 

SCHWAB, 1962, 1964, 1966). 

Essa dificuldade da química está presente na fala dos professores e foi explicitada no 

capítulo anterior. Um grupo maioritário de professores não conhece o debate. A fala de um 

professor de química analítica identifica o tom da questão: ―Não tenho conhecimento. Espero 

sinceramente que ela nunca venha a ser proposta como disciplina emergente‖. Ou ainda, nas 

palavras de outro professor de orgânica: ―Não, e considero mais uma coisa inútil para encher 

a paciência dos alunos, oferecendo aulas de professores medíocres com temas idiotas.‖ Um 

professor, escritor de livros sobre história da química, relata sobre essa questão:  

Sim, e conheço este problema bem de perto. Além de minha prática como químico 

inorgânico sintético, dedico-me há cerca de 25 anos à pesquisa e ao ensino da 

História das Ciências. A dicotomia ocorrida a partir do início do século XIX entre 

Humanidades e Ciência, que se agravou doentiamente ao longo do século XX, criou 

seres que pensam e agem de forma estanque. Como disse C.P.Snow em seu livro 

The Two Cultures, conhecer uma peça de Shakespeare e enunciar o Segundo 
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Princípio da Termodinâmica deveriam ser habilidades de qualquer ser humano 

educado, pois são conhecimentos equivalentes em cada campo. Isto não era assim no 

passado. Galileo Galilei, além de ser matemático, físico e astrônomo, era também 

músico, poeta e teólogo. É claro que um químico atual não pode deixar de se 

especializar, mas o que falta, a meu ver, é manter uma visão geral de sua área, da 

ciência como um todo, e do conhecimento humano, científico, artístico ou 

humanístico. Isto não é fácil de se conseguir, mas nem por isso deve-se desistir deste 

esforço. Ao contrário do que muitos dizem, esta ampliação da mente só traz 

benefícios. Uma vez que as pessoas se convençam disto, elas aderem 

entusiasticamente. Em minha prática química, meus estudos em outras áreas tiveram 

um papel inestimável como inspiradores e fertilizadores de ideias. Acredito que a 

História da Ciência seja talvez mais eficaz para promover esta desejada “ponte” 

entre as ciências e as humanidades, pois a História é mais facilmente abordável que 

a Filosofia, sobretudo considerando a carência de estudos de Filosofia Química. 

(grifo nosso) 

 

A relação do currículo com a cultura científica está no âmago de sua origem histórica, 

constituição, institucionalização e legitimação, pelo menos a partir do século XIX, no seio da 

sociedade americana. A ciência e a técnica, como elementos importantes da riqueza das 

nações, motor do capitalismo, da ideia de modernidade, e em um conflito com as 

humanidades, marcam transversalmente a história do currículo geral e de ciências.  

Há, no currículo, conflitos de racionalidades. Isso fica evidente nas falas dos 

professores:  

―Historicamente as ciências exatas afastaram-se das humanas, e criou-se uma barreira 

de linguagem que se inicia no ensino fundamental‖. (A, C). ―As ciências humanas têm 

características próprias que por vezes não permitem correlação entre as exatas, como a 

Química. A magnitude destas dificuldades não é igual para todos os campos da Química‖. (O, 

C). ―[...] na minha opinião pelo fato das diferentes linhas de raciocínio. Somos muito 

cartesianos e temos dificuldades em discutir alguns aspectos com quem possui outras linhas 

de raciocínio. Nossa maior dificuldade é a linguagem das duas áreas do conhecimento‖. (A, 

N) 

Creio que as dificuldades consistam nas diferenças das metodologias científicas 

adotadas pelas duas áreas. Pelo aspecto de termos que ser exatos quanto à existência 

e caracterização de diferentes substâncias, um rigor em poder sintetizá-las e 

caracterizá-las. Fica difícil estabelecer um espaço para a indagação. (A, N). 

 

A nossa linguagem e expressão tendem a enfatizar as relações mais gerais e o 

pensamento dedutivo. Temos dificuldade em entender o modo de pensamento ou de 

expressão das ciências humanas, que nos parece demasiadamente prolixo. (A, N).   

Avisão positivista que predomina no campo científico da química dificulta o 

processo de compreensão das questões menos exatas que premiam as ciências 

humanas. (E, C). 

 
É necessário conhecer para depois interagir. Este conhecimento demanda tempo, 

maturidade e discussão, escassos. Depois porque o objeto de estudo na Química 

costuma ser restrito e, em grande parte das vezes, fechado; por outro lado, o objeto 

de estudo em Ciências Humanas é amplo e, na maior parte das vezes, aberto. Por 

imaginarmos que a ciência química tem que ser exata e não nos cabe questionar 
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nenhum princípio, mesmo sabendo que nem todos os modelos atuais estão corretos. 

(FQ, C). 

 
[...] na maioria das vezes pelo simples desconhcimento dos objetos de estudo das 

CH. Em outra parte, existe uma resistência a confiar nos métodos científicos 

empregados em CH (na verdade, este é um problema entre os próprios cientistas de 

humanas). Existe também a resistência em sair da zona de conforto em que 

determinado especialista, em alguma área da química, se encontra, ou seja é mais 

confortável continuar se aprofundando unicamente na sua especialidade. (O, C). 

 

Inicialmente legitimada pela necessidade da cultura científica, na atualidade, a teoria 

curricular busca autonomia na crítica e no distanciamento dela. Ao contrário, o currículo de 

ciências, afastado da cultura humanista durante quase todo o século XX, busca, na atualidade, 

um maior diálogo com ela (MCCOMAS, 2004; LEDERMAN, 2007; ADÚRIZ-BRAVO, 

2001). Esse movimento defende a centralidade das metaciências na configuração e 

organização dos saberes docentes, práticas de formação, planificação curricular e avaliação. 

Não existe um currículo com existência a priori (GRUNDY, 1987); um currículo não 

é um conceito, mas uma construção social e está enraizado na práxis social. Não está fundado 

em leis universais, mas em crenças, valores e contextos que configuram concepções de 

conhecimento, ciências, princípios, critério de seletividade e organização de conhecimentos, 

modos de produção, comunicação e distribuição. Essa dispersão (PACHECO, 2005) conduz a 

várias teorias (MARCELO, 1999), bem como a ambiguidade, incerteza e indeterminação, 

exigindo reflexões de natureza filosófica, psicológica, sociológica, histórica e epistemológica.  

O currículo desenvolve-se por respostas à sociedade, ao conhecimento ou a uma teoria 

da aprendizagem. Logo, é parte intrínseca, uma epistemologia e sociologia do conhecimento e 

uma filosofia com carácter regulativo de decisões e escolhas (TANNER; TANNER, 1995). O 

foco em um dos elementos caracteriza paradigmas do currículo. Os tradicionalistas, 

essencialistas e academicistas tendem a focar a atenção no conhecimento codificado, centrado 

nos conteúdos; os progressistas tendem a focar a atenção nas demandas da sociedade; os 

humanistas tendem a focar na centralidade da aprendizagem e nas competências. 

Em suas origens, o currículo vincula-se fortemente à estrutura social complexa que 

emergiu no final do século XIX nos Estados Unidos da América, período em que a 

cristalização da Revolução Industrial ocasionou profundas transformações no tecido social. 

Essas tensões marcaram uma luta pelo domínio e definição do conhecimento transmitido, o 

conhecimento socialmente válido, problema central do currículo (TANNER; TANNER, 1995; 

PARASKEVA, 2007; YOUNG, 2010) e dependente da definição da natureza do 

conhecimento, da sociedade e do aprendiz.  
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A primeira problematização curricular ocorreu em 1859, quando Hebert Spencer 

(1861) publicou nos Estados Unidos um artigo intitulado What the knowlogde is of most 

Worth? Esse artigo deixará em aberto um projeto referente ao tipo de conhecimento, 

propósito e objetivo do currículo. Em sua época, a ciência era o conhecimento suficiente para 

garantir a sobrevivência da espécie humana. É a primeira vez que a ciência é tomada como 

elemento importante do currículo, até então monopólio dos estudos clássicos, os quais 

acreditavam na gramática e na lógica como suficientes para as operações mentais, exercício 

dos músculos da mente (PARASKEVA, 2007, 2008). Os progressistas (Dewey, Spencer) 

defendiam que a ciência deveria ter um lugar central na educação e nos valores democráticos 

por expressar valores de objetividade, neutralidade e universalidade.  

Embora a ciência tivesse ganho proeminência no currículo, o conflito entre as 

humanidades (Clássicas, para a época) continua ao longo do século XX (TANNER;  

TANNER, 1995, p. 34), tornando-se duas culturas, muitas vezes, incomunicáveis (SNOW, 

1959), ou mesmo originando uma guerra das ciências na atualidade. A decisão do ―most 

worth‖ é prática, filosófica e política, e vai atravessar o século XX e chegar ao começo do 

século XXI como um campo de batalha. Qual é o conhecimento? Como se organiza? Como se 

transmite? Quem decide?  

De elemento do currículo, a ciência passou a ser estratégia e administração científica, 

uma organização simplista para um problema complexo (PARASKEVA, 2008). A relação 

entre a ciência e o currículo tornou-se complexa. O ethos da ciência mudou após a segunda 

guerra mundial e se configurou cada vez mais como uma relação de interdependência entre 

mercado, sociedade e ciência (MARTINS; GARCIA, 2003, 2009). Tendeu a perder a sua 

cultura (LÉVY-LEBLOND, 2004), transformou-se em ciência pós-acadêmica (ZIMAN, 

2000), e um novo modo de produzir conhecimento passou a vigorar, fundamentado não na 

explicação, mas na resolução de problemas (GALISON,1997). Esse novo ethos científico 

amplia a dimensão gnosiológica (conhecimento sistematizado), foco do currículo tradicional, 

e integra dimensões praxeologias (aplicação do conhecimento) e axiológicas (valores que 

orientação a prática científica). 

O problema fundador da ideia de currículo, ou seja, a luta pelo conhecimento 

socialmente válido, a qual tinha uma resposta suficientemente clara nas nítidas fronteiras entre 

ciência, técnica, humanidades, mercado e estado, tem hoje um imbricamento na própria 

concepção de ciência e conhecimento. Está em jogo o projeto da epistemologia para a defesa 
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do critério de verdade e racionalidade científica, diante dos outros conhecimentos (NUNES, 

1998) e do próprio projeto da epistemologia como campo disciplinar. 

As chamadas sociedades da informação (CASTELLS, 2007), do conhecimento, do 

risco (BECK, 1992, 1997b), da modernidade reflexiva (GIDDENS, 2005) e da tecnociência
42

 

transformam a forma de produção do conhecimento, diluindo as fronteiras entre ciência, 

tecnologia e mercado, filosofia e ciências. Um novo contrato entre ciência e sociedade é 

estabelecido em favor de uma nova reconfiguração dos saberes (NUNES, 1998), de uma 

ecologia dos saberes (SANTOS, 2000), para recolocar a ciência em cultura (LÉVY-

LEBLOND, 2004), transdisciplinaridade, transversalidade e humanização da formação 

tecnocientífica.  

Nesse cenário, a atitude crítica exercida pela filosofia é prioritária. Sua falta como 

integradora do currículo tende a torná-la um produto de decisões ad hoc, uma combinação 

entre práticas tradicionais e experiências imediatas, espontâneas, delimitando-a à função de 

transmissão de informações, fatos e concepções tácitas (TANNER; TANNER, 1995, p. 238).  

Logo, no contexto maior da ciência dos tempos atuais, sociedade e pedagogia exigem 

uma nova educação para uma nova ciência, para uma nova sociedade (COSTA PEREIRA, 

2007), que torna a didatização imprescindível e intrínseca ao próprio desenvolvimento do 

conhecimento científico (IZQUIERDO-AYMERICH, 2012). 

Isso necessita de respostas do currículo que, além da competência técnica e 

pedagógica, deve também fomentar uma competência reflexiva própria das ciências críticas, 

capaz de articular técnica e moralidade, conteúdo e processo, técnica e política, formação 

técnica e formação humanista. A própria investigação mostra indícios, dissemina as 

interciências, as policiências e as multiciências (POMBO, 2002). Novas ciências nascem pelo 

cruzamento, aglomeração e agrupamento de outras ciências. Ciência e filosofia cooperam nas 

ciências cognitivas e ciências da informação (POMBO, 2002). 

Atualmente, exige-se que a ciência dê sentido aos seus produtos e reflita sobre seus 

efeitos e operações, encaminhando-se, assim, por demandas que não fazem parte 

propriamente de sua natureza e interesse (NUNES, 1998; ZIMAN, 2000). Essas exigências 

representam também uma diluição de muitas polaridades e tensões que sustentavam a imagem 

da ciência acadêmica: internalismo/externalismo, descoberta/justificação, privado/público, 

ciência/técnica, explicação/ação. Também as tecnociências apresentam uma invasão da 

racionalidade econômica no campo científico, tornando porosas as barreiras entre ciência, 
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 A química é considerada uma antecipadora da tecnociência (BENSAUDE-VINCENT, 2009).No ano de 2005 

há uma edição especial da revista Perspective in Science, dedicada somente à química como uma tecnociência. 
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sociedade e tecnologia. Isso inclui outras formas de regulação e organização da ciência, 

reconfiguração de conhecimento, do ensino e do currículo (TALA, 2009). 

Essa reconfiguração dos saberes recontextualiza-se no ensino na busca de introduzir 

um certo humanismo nas práticas científicas por meio do discurso da interdisciplinaridade 

(POMBO, 2002), da transdisciplinaridade e da reaproximação da história e da filosofia da 

ciência (metaciências) do ensino de ciência, inicialmente como elemento do currículo e, para 

alguns, também como estratégia de política curricular. 

 

2.1.2 Rigidez, isolamento e dissenso no conhecimento escolar em química 

 

Um segundo desafio da crítica em química é a estrutura do conhecimento escolar, 

construída pela tradição, reflexo da separação entre as duas culturas e pelo insulamento da 

química no conjunto dos saberes. Mesmo que muitas propostas
43

 tenham sido lançadas em 

todo o mundo (PILOT; BULTE, 2006), o currículo continua fundado em uma imagem de 

ciência reduzida e num cientificismo positivista, é rígido internamente e isolado externamente 

(VAN BERKEL, 2005; VAN BERKEL et al., 2000; VAN BERKEL; DE VOS, 1993; 

LOPES, 2006; VAN AALSVOORT, 2000, 2004). 

Essa foi a conclusão do projeto CSSC (Conceptual Structure of School Chemistry) 

(VAN BERKEL, 2005) que consistia em reconhecer se havia uma estrutura comum no ensino 

de química nos diferentes países, identificando suas origens, estrutura e, se necessário, 

maneiras para modificá-la. A síntese do grupo foi apresentada em 10 teses (CHAMIZO, 2009; 

VAN BERKEL et al., 2000; VAN BERKEL, 2005) e indica que a educação química normal 

está isolada de sete principais contextos: do sentido comum, da vida cotidiana, da sociedade, 

da história e filosofia da ciência, da tecnologia, da química escolar e da investigação química 

atual. O currículo de química é caracterizado, portanto, por um positivismo pedagógico e um 

cientificismo redutor.  

Isso é evidenciado na fala dos professores. Para um professor questionado, a 

dificuldade de relação entre filosofia e química deve-se ao fato de que ―os nossos dados são 

facilmente mensuráveis, enquanto os da área da filosofia não o são‖. E acrescenta:  

Uma das principais ferramentas da Química é a matemática. Em termodinâmica ou 

em um cálculo de certa quantidade de uma substância a ser adicionada numa 

                                                           
43

Ver por exemplo The Royal Society of Chemistry: Annual Report 1991. No mesmo espírito a American 

Chemical Society desenvolveu projetos como ChemCom e Chemistry in Context e a Alemanha desenvolveu 

Chemie Im Kontex 



109 

 

 
 

formulação de um medicamento, não se permitem certas aproximações, ou está certo 

ou está errado. Não se pode permitir resultado mais ou menos correto; afinal as 

consequências podem ser muito sérias. Na prática não existe uma pessoa mais ou 

menos viva, devido a um erro. A maior dificuldade, com relação às pessoas que 

conheço da área de humanas, é aceitar que, em Química ou Física ou Matemática ou 

qualquer Engenharia ou Farmácia, não se aceita que um estudante esteja pronto para 

seguir adiante se ele não provar. Ou seja, se ele não for avaliado com uma prova 

escrita e sem consultas. (O, C) 

 

Para Van Berkel (2005, p. 35), ―o currículo de química escolar atual tem uma estrutura 

dominante baseada na teoria corpuscular, a qual é rigidamente combinada com uma estrutura 

filosófica, o positivismo educativo e uma estrutura pedagógica, a preparação do futuro 

químico profissional.‖ 

Três estruturas sintáticas têm sido aproximadas ao currículo de química (VAN 

BERKEL, 2005), com base nas substâncias, nos corpúsculos e nas reações. A estrutura 

baseada nas substâncias tem sido dominante. Outras estruturas de currículo têm sido 

propostas, com ênfase em processos/habilidades e/ou ciência/tecnologia, mas ainda são 

apenas nichos no contexto do currículo de química.  

O principal foco do currículo é o desenvolvimento profissional do futuro cientista ou 

do futuro químico
44

. Há um consenso generalizado do currículo em entender a química como 

ciência. Chamizo (2007, p. 195) afirma que o 

ensino de química, praticamente em todo o mundo, assume um currículo 

quimicamente puro que ―os estudantes têm que aprender‖. Independentemente do 

nível escolar, ―se indica que a química é uma ciência (como ato de fé)‖, que a 

matéria está composta por átomos e moléculas, que tem mudanças físicas e químicas 

e que uma maneira de reconhecê-las é através da reação química, sem dúvida o 

coração de todo o currículo.  

Esta estrutura filosófica e pedagógica está a serviço da ciência normal, como descrita 

por Tomas Kuhn (VAN BERKEL, 2000, 2005). Um dos perigos é sua reprodução irrefletida. 

O ensino ocorre principalmente por transmissão algorítmica de problemas fechados, mais 

como produto do que como processo, mais no contexto da justificativa do que de descoberta. 

Essa estrutura curricular leva a uma série de problemas identificados na literatura que podem 

ser organizados nas seguintes asserções:  

 Duas culturas: Disciplinas específicas e pedagógicas
45

 compõem duas culturas 

de pouca circularidade intra e intercoletiva com variados estilos de pensamentos 

(GONÇALVES et al., 2007), e diferentes graus de legitimidade (SCHNETZLER, 1980, 

2008; SCHNETZLER; SANTOS, 1996; CHASSOT, 1995, 1996).  

                                                           
44

Em nossa convivência com o currículo real percebemos que ele se tem intensificado nos últimos anos, 

principalmente com o sistema de regulação feito pela Capes e no incentivo ao produtivismo que na química tem 

níveis muito acentuado. Em nosso currículo e na percepção de muitos professores, os alunos já entram no curso 

incentivados para a carreira científica, não tendo mais nenhum preocupação de cunho cultural e humanística. 
45

Refiro-me às disciplinas pedagógicas e oferecidas pelo departamento de Química (estágios e instrumentação 

para o ensino). 
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 Pesquisa e ensino: Supervalorização da investigação em detrimento da 

docência (ZABALZA, 2004; IZQUIERDO-AYMERICH, 2003, 2005; PEREIRA, 2013). 

 Conhecimento histórico: Pouco conhecimento do valor pedagógico do 

conhecimento histórico e epistemológico da química (LOPES, 1997, 1998, 1999, 2002, 

2007; LOBO, 2006; OKI, 2006);  

 Química analítica: Forte influência da disciplina química analítica como 

componente formativa, determinando, às vezes uma forma de pensar a química, e não uma 

subdisciplina (LOBO, 2006)
46

.  

 Obstáculos conceituais: Muitos problemas conceituais da própria química e 

também no seu ensino, dificuldades de interpretação e na escrita e obstáculos conceituais e 

epistemológicos tanto na formação como no processo de ensino aprendizagem (TABER, 

2001; FURIÓ; FURIÓ, 2000; NIAZ, 2005; TSAPARLIS, 2002; KETTLE, 2001; 

RODRIGUEZ; NIAZ, 2000; GABEL, 2000; GOMES-MOLINE; PUIG, 2002; BELLO, 

2004; CRESPO et al., 2004);  

 Metodologia: Crítica excessiva da centralidade do conteúdo
47

 e a pesquisa em 

educação química centrando-se em questões de ordem metodológica (LOPES, 1998, 2007; 

LOBO, 2006). 

 

2.1.3 Concepção filosófica tácita e intuitiva dos professores brasileiros 

 

A falta da integração da química com as humanidades gera uma concepção tácita e 

intuitiva. Essa dificuldade é mais evidenciada nas falas dos professores. Eles mostram pouco 

interesse na temática da filosofia e da filosofia da química. 

Apesar de, via de regra, não haver uma preocupação maior nem uma formação 

mínima na área humanidades entre esses profissionais, todos possuem uma 

concepção filosófica tácita, que acaba servindo como guia para as suas decisões. Na 

maior parte dos cursos de Química, tal concepção filosófica acaba sendo construída 

de forma assistemática e com base no senso comum dentro das disciplinas. São 

concepções pouco críticas e carregadas de preconceitos, e que dificilmente podem 

ser remodeladas a posteriori. Em sendo a minha visão de curso superior como um 

formador de intelectuais, tenho a lamentar o fato de muitos só terem à disposição 

seus preconceitos como principais instrumentos para fazer a leitura do mundo. (E, 

C). 

 

Em grande maioria, os professores não mostram interesse explícito nem preparo para 

identificar relações entre filosofia e química. Uma professora de Orgânica, não conhecedora 
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 No curso de Química no Brasil é a disciplina com maior comunidade de pesquisa e de produção academica, 

tendo uma estrutura corporativa mais presente. Também é a disciplina que menos faz uso de ferramentas 

matemáticas, apelando muito para conteudos procedimentais. 
47

 Crítica feita principalmente pelos pesquisadores em Educação Química. 
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do debate, diz não sentir-se ―preparada para responder a seu questionário‖; outro professor de 

Físico-química, não conhecedor do debate, diz ―demorar em responder ao seu questionário, é 

que as perguntas são muito difíceis, algumas passei semanas para responder‖; outro professor 

de Analítica, conhecedor do debate, diz: ―lamento se não posso dar maiores subsídios, mas 

como também fui vítima do sistema só recentemente tomei conhecimento desse debate‖. 

Onze professores apontam, genericamente, relações com competências filosóficas 

como a crítica, o questionamento, a comunicação de ideias, o pensamento e a reflexão; 

melhorar raciocínio; detectar obstáculos da compreensão de fenômenos; planejamento das 

atividades; pensar. Um professor de inorgânica, conhecedor do debate, é muito crítico sobre a 

relação entre filosofia e química, salientando a forma positivista como se constrói a prática 

profissional. Segundo esse professor: 

pela forma fragmentária com que se constrói o conhecimento na nossa sociedade, é 

perfeitamente possível um pesquisador em Química ser bem-sucedido, mesmo que 

não conheça sequer um autor em Filosofia. Traduzindo, o pesquisador pode produzir 

e publicar muito bem dentro de sua área de conhecimento, mas ser completamente 

ignorante sobre as humanidades. Isto até é considerado benéfico pelo imaginário do 

senso comum, pois se economiza tempo e esforço de um especialista. Porém, tal 

pesquisador, muito competente em sua especialidade, pode-se tornar um completo 

ignorante quando trata de assuntos que fogem da sua área de competência. Eu 

costumo brincar que um pesquisador universitário brilhante, competente e que faz 

amplo uso do rigor científico, quando entra em sala de aula como um professor, vira 

um homem das cavernas embrutecido, cujos instrumentos principais são o grito e a 

clava. E isto pode ser estendido para outras áreas de atuação em uma universidade, 

como na administração, extensão, política universitária e organização de classe. 

 

Somente dois professores reconheceram especificidades filosóficas da química, a 

semiótica própria e a química como uma filosofia da natureza. Ambos são pós-graduados em 

educação e história da ciência, respectivamente. Também a concepção dos professores se 

relaciona fortemente com o exercício profissional e prático.  

Uma das consequências é transmitir ―una química agazapada‖ (TALANQUER, 2011) 

e intuitiva (TALANQUER, 2005). Noções de substancialismo, continuidade, causalidade 

mecânica e teleologia são usadas pelos estudantes de forma intuitiva e aproblemática. E 

muitos conceitos químicos importantes, como estabilidade, emergência, presentes na prática 

química, mas ausentes do ensino, são implícitos ou ocultos. 

No Brasil, o ensino superior, desde sua criação, esteve voltado para a formação 

profissional. A partir das décadas de 1960 e 1970, o foco mudou para a produção de 

conhecimento, tendo a pesquisa como atividade central. Essa concepção é fruto do 

cientificismo muito marcante no Brasil no período ditatorial (CUNHA, 1996). Isso leva um 

professor a afirmar que ―a filosofia é importante quando aprendemos a pensar. Não vejo 

depois uma correlação maior quando se está numa universidade.‖ (O, N). 
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2.1.4 Emancipação sem atenção à filosofia nos educadores químicos 

brasileiros 

 

No Brasil busca-se a superação da racionalidade técnica, de construção de um 

currículo emancipatório, sem atenção à filosofia. Isto é evidente na comunidade de 

educadores químicos. É um conflito teórico importante na pedagogia química. 

Estudos sobre educação em química no Brasil iniciam na década de 1980 

(SCHNETZLER, 2008). Os principais marcos são a constituição dos congressos nacionais 

sobre educação química (ENEQ), desde 1982; constituição da divisão de ensino de química 

(EDQ) na Sociedade Brasileira de Química (SBQ), em 1988, e a constituição da revista 

Química nova na escola, em 1994. Em 26 anos, esse movimento constitui-se numa 

comunidade epistêmica (LOPES, 2003), unida ―na construção de uma alternativa à 

racionalidade técnica predominante nos cursos de formação de professores de química‖ 

(SCHNETZLER, 2008, p. 26).  

As universidades que mais contribuem para este debate são USP (16,1%), Unicamp 

(11%), UFMT (4,7), PUC-RS (4,4), UFSC e UNB (4,2%) UFSCar (3,5%), UFMG (4,0%) 

UNESP e UFRGS (3,3%), UFRN (2,8%) e UNIJUÍ (2,6%) (FRANCISCO; QUEIROZ, 

2010). As principais temáticas discutidas são sobre recursos didáticos (30%) e metodologias 

de ensino (26%). História da ciência (0,87%), apesar de já constar como tema dos congressos 

do ENEQ desde 1986 (SCHNETZLER, 2008), ocupa uma posição marginal. Temas 

relacionados a epistemologia específica da química, sobre filosofia da química, apenas 

compuseram os últimos congressos a partir do ano de 2012. 

A comunidade de educadores químicos busca superar a racionalidade técnica, mas 

perspectiva a educação instrumentalmente, focando a pesquisa de métodos e recursos 

instrucionais. Uma hipótese é que isso se deva à reprodução irrefletida, no contexto 

educacional, do modusoperandi da formação inicial da química e à falta de perspectivação da 

química. Os professores, mesmo os que migram para as áreas de humanidades, não 

ultrapassam o núcleo duro da formação inicial de química e continuam sem integrar uma 

dimensão crítica, reflexiva, apesar de ter isso como objetivo. 

Lopes e Abreu (2008) definem quatro linhas de investigação mais importantes na 

diversidade de propostas relacionadas ao ensino de química no Brasil. O grupo Gipec busca 

construir situações de estudo, definidas como ―uma situação real, rica em conceitos para os 

diversos campos das ciências, que possa ser problematizada e tematizada como eixo, no qual 
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são identificadas os conteúdos escolares a serem trabalhados‖ (LOPES; ABREU, 2008, p. 

50), como forma de superar a disciplinaridade dos currículos. 

O grupo de pesquisa em ensino de química e prática docente da Universidade de 

Brasília (UNB) investiga propostas curriculares sustentadas em pressupostos construtivistas, 

no estabelecimento de relações conceituais para a construção do conhecimento e na utilização 

da linguagem como ferramenta cultural, capaz de promover uma dinâmica interativa, na 

organização do processo ensino-aprendizagem centrado no aluno e na valorização da 

cidadania e do papel social da ciência, por intermédio das inter-relações da ciência-

tecnologia-sociedade (LOPES;ABREU, 2008, p. 50). 

O grupo GEPEQ (Grupo de Pesquisa em Educação Química) da Universidade de São 

Paulo (USP), criado em 1984, tem como base a teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel e o desenvolvimento cognitivo de Piaget. ―Partem sempre de situações e fatos 

vivenciados pelo indivíduo no dia a dia ou no laboratório e procuram desenvolver operações 

lógico-empíricas de classificação, seriação e correspondência.‖ (LOPES; ABREU, 2008, p. 

54). 

O grupo FoCo (grupo de pesquisa em linguagem e cognição em salas de aula de 

ciências) da UFMG trabalha com a prática dialógica em sala de aula, fazendo relação entre a 

linguagem cotidiana e linguagem científica. Utiliza um enfoque em problemas abertos e 

interdisciplinares. Esse grupo dá atenção principalmente à linguagem. 

Apesar de as reformas curriculares realizadas ultimamente defenderem a pesquisa 

como princípio formativo e curricular, a dimensão prática como componente curricular e 

aproximações dos paradigmas atuais do professor pesquisador e reflexivo, argumentação, 

linguagem e a pesquisa na sala de aula (ECHEVERRÍA; ZANON, 2010), a filosofia e as 

metaciências ainda não estão presentes nessas propotas. 

Embora alguns programas o incentive, existe pouco ou falta completamente o diálogo 

com a filosofia e as metaciências e não há nenhum diálogo ainda com a filosofia da química. 

O programa que mais se articula com as metaciências é o programa da UFBa. Moradillo 

(2010) investigou e também foi um dos propositores da reforma curricular de 2007. Segundo 

Moradillo (2010, p. 24): 

propusemos um currículo da licenciatura em química em que, além dos costumeiros 

conhecimentos de química, física, matemática, psicologia, didática e metodologia do 

ensino, também houvesse lugar para o debate sobre a pertinência em se considerar o 

trabalho como fundante do ser social, de correntes epistemológicas, relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade, o papel da história no ensino de ciências e 

discussões sobre ética e ambiente na sociedade contemporânea, tendo como 

referência a emancipação humana. […] Tudo isso, com o objetivo de superar a 
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matriz curricular de base empírico-analítica que tem predominado nos cursos de 

formação de professores de química.  

 

Essa reforma foi fundamentada no ensino como práxis, em que a dimensão do trabalho 

assume uma categoria educativa e a dimensão prática como componente curricular. Foram 

propostos quatro eixos para o currículo: ensino como práxis;a história e a epistemologia como 

próprias do ensino de química; papel da experimentação no ensino de química; e a 

contextualização no ensino de química. Apesar do avanço, reconhecido explicitamente, essa 

reforma não problematiza, nem perspectiva a química filosófica e pedagogicamente. O avanço 

dessa proposta é integrar o currículo da química no pré-científico, pré-químico. Mediante 

análise, identificamos que as dimensões da epistemologia, da didática e da formação estão 

desarticuladas. 

 

2.1.5 Ausência de perspectivação da química 

 

A ausência de perspectivações da química fica bem evidente na fala dos professores, 

dado que apenas quinze responderam que já conheciam a temática. Contudo, apenas três 

professores perspectivaram relações explícitas entre química e filosofia. Os demais mostraram 

ter conhecimento de temas ligados à filosofia da ciência e à história da química e não ao 

debate de filosofia da química. Um professor chega a dizer: ―Penso que qualquer disciplina 

que trata da história da química aborda a filosofia da química‖. Isso mostra um 

desconhecimento da relação entre essas duas disciplinas e da natureza da disciplina de 

História da Química no currículo de química, como ela foi ensinada e pode ser ensinada, 

principalmente de suas diversas interpretações historiográficas. 

Vinte e oito professores que não reconhecem uma implicação direta entre filosofia e 

química deram respostas intuitivas, não identificando uma relação implicativa e domínios de 

especificidade.  

Acredito, intuitivamente, que exista uma relação entra a ciência e filosofia. Portanto, 

a relação entre a química e filosofia está na busca da verdade. A química é empírica 

a filosofia não‖; ―Não pensei a respeito. Mas em princípio existem ao menos aquelas 

entre ciências e filosofia, de uma maneira geral. (O, N). 

 

Apenas dois professores da disciplina de História da Química buscam introduzir essa 

temática em suas aulas. Três professores mostram conhecimento do debate e são críticos, 

reconhecem dificuldades, perspectivas e diferenças disciplinares da química. Um professor de 

físico-química, conhecedor do debate, argumentou: 
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Acompanho com muita distância a questão das ―propriedades emergentes‖. Parece 

ser uma saída para evitar as tentativas de reduzir a química à física,além de integrar 

as proposições do paradigma descrito pelo pensamento sistêmico e/ou complexo ao 

conhecimento. 

 

Apenas um professor de história da ciência já leu ―artigos de autores como Scerri, 

Schummer, Van Brakel, Labarca, Hoffmann, Sjöström, entre outros, e acompanha os 

periódicos Foundations of Chemistry e Hyle”, e integra essas temáticas em sua prática 

curricular. Comenta esse professor: 

Entendo a química como uma Filosofia da Natureza. É claro que a química é 

também uma profissão, e tem uma componente tecnológica muito importante. 

Porém, ela se constitui também em um olhar e uma reflexão que busca entender a 

Natureza, e nesse sentido a vejo como uma forma de filosofia. Além disso, sua 

prática embute intrinsecamente a transformação da Natureza, o que gera 

implicações de caráter ético, pelo seu potencial impacto sobre todas as formas de 

vida sobre a Terra. Ou seja, a prática da química exige reflexões acerca da ética (que 

é um ramo da filosofia). 

Esse mesmo professor salienta, ainda: 

Muitos de nós fomos influenciados por uma visão de mundo reducionista que, ainda 

que não admita isso explicitamente, traz implícita a ideia de que a química seria 

apenas um “ramo” da física (no sentido de que toda a química poderia ser reduzida 

à física, especialmente por meio da física quântica). Daí decorre a ideia de que a 

química seria uma das ―ciências exatas‖, na qual as melhores explicações e modelos 

seriam matemáticos, e na qual haveria apenas uma ―resposta certa‖ para as questões 

formuladas. Esse ponto de vista é reforçado por uma postura realista muito 

característica dos químicos. Para nós, não há dúvida de que nossos modelos para 

átomos e moléculas correspondem a entidades físicas reais. Daí, deve ser possível 

elaborar os modelos até que eles correspondam ―fielmente‖ a essas entidades. Os 

químicos, influenciados por concepções como essas, veriam com preconceito a 

diversidade de opiniões que é característica das ciências humanas. 

 

Para um segundo professor de química, com investigação de doutorado aproximando a 

química da filosofia, 

uma das características fundamentais do pensamento e da prática da Química está na 

amalgamação entre realidade e modelo, de maneira que vestimos nossos modelos 

com alguma realidade, e depois nos questionamos se esse produto é real ou 

construção. Outra característica distintiva da Química é que ela possui uma 

semiótica própria, de maneira que precisamos inventar formas apropriadas de grafar 

e falar a respeito de nossos objetos de investigação. (grifo do próprio professor). 

 

Perspectivar os conteúdos é indício de alta maturidade profissional (MARCELO, 

1999). Os professores acima identificam duas componentes ideológicas do currículo 

(reducionismo e tecnologia) e perspectivam a química como uma filosofia da natureza e 

semiótica, além de reconhecerem implicações éticas e especificidade disciplinar da química 

de transformações da matéria. É um indício de que a filosofia da química pode auxiliar a 

perspectivar a química e contribuir com a alta maturidade profissional dos professores. 
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2.1.6 Pluralismo implícito: grafia própria, dinamismo, inobserváveis, 

abstrata, prática 

 

Existe um pluralismo implícito nas falas dos professores. Todos os professores 

inquiridos reconhecem especificidades da química e salientam, principalmente, a atividade 

prática da química; a linguagem simbólica; a criação de novas substâncias; a linguagem dos 

inobserváveis.Identificam, mesmo que da forma assistemática e tácita descrita acima, 

problemas epistemológicos como o uso de modelos, raciocínio abstrato, e ontológicos, como 

níveis de descrições e entidade inobserváveis. O pluralismo, como uma corrente filosófica da 

química, é compreendido tacitamente.  

Linguagem dos inobserváveis.  

Onze professores salientaram aspectos epistemológicos e ontológicos referentes à 

dificuldade de se pensar a química, dentre os quais o alto grau de abstração, diferentes níveis 

de descrição e o uso de muitos modelos. Um professor de história da ciência que integra esse 

debate, comenta que, em sua prática, há muitas dificuldades para se pensar a química: 

Uma das maiores, talvez, seja estabelecer conexões entre o mundo macroscópico das 

substâncias e o mundo idealizado (porque não atingível diretamente pelos sentidos) 

dos átomos e moléculas. As conexões são expressas em termos de uma linguagem 

muito peculiar aos químicos, que envolve símbolos, fórmulas, equações... – enfim, 

um arsenal de representações cujo domínio requer muito esforço, e onde reside outra 

grande dificuldade em aprender e ensinar química. Os próprios conceitos 

fundamentais da química são de difícil compreensão para os aprendizes – como o 

conceito de substância (pura). Este conceito é operacional e abrange, 

fundamentalmente, qualidades; além disso, não é um conceito facilmente 

relacionável à experiência do cotidiano (as substâncias puras praticamente não 

existem na Natureza nem nos artefatos do diaadia, apenas nos laboratórios e nas 

idealizações dos químicos). Em comparação, os aprendizes têm mais facilidade em 

utilizar algoritmos e equações da física, ou em pensar em termos de vegetais e 

animais, objetos de estudo da biologia. Outra dificuldade que há para ensinar 

química, especificamente na educação básica, é a resistência que os alunos 

apresentam em relação à química, por associá-la a aspectos negativos (poluição, 

danos ao ambiente, venenos, drogas, explosões – aspectos que geralmente são 

associados à química nos meios de comunicação de massas) e a uma imagem de 

conhecimento ―difícil‖, acessível a poucos. 

 

Um professor não conhecedor do debate salienta que ―a química baseada em estrutura 

e transformação é toda baseada em abstrações, num mundo não observável: isto é, a 

dificuldade de descrever algo que você também nunca viu.‖ Segundo outro professor de 

inorgânica, não conhecedor do debate, 

a principal dificuldade no ensino da química é o seu grau de abstração. Como não se 

vê o átomo e nem as moléculas, a linguagem da química se refere sempre a um ser 

abstrato, invisível. Posturas relacionadas com o positivismo e muito focadas nas 

aplicações práticas da química dificultam a discussão da essência da química que, 

além de abstrata nos seus objetos (átomos e moléculas), tem na mecânica quântica a 
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sua principal linha de interpretação. Como a mecânica quântica faz uso da função de 

onda que também não pode ser vista ou tocada, o grau de abstração se torna ainda 

maior, dificultando o entendimento da química e levando a simplificações que são, 

na verdade, grandes erros de interpretação. 

 

Outro professor de orgânica, conhecedor do debate, salienta a importância da história e 

da filosofia da química para o empoderamento de professores. Segundo esse professor:  

Os conceitos de ligação química, teorias de orbitais moleculares, mecanismos de 

relação exigem muita abstração. A maior dificuldade que vejo atualmente é que os 

estudantes e até professores universitários têm grandes dificuldades de associar a 

teoria com a prática. Só ensina bem a química quem conhece o seu desenvolvimento 

ao longo do tempo. É importante ensinar o que é o modelo, e mostrar que todo 

modelo e toda teoria são válidos quando conseguem explicitar os resultados 

experimentais. 

 

Um depoimento interessante é dado por um professor de inorgânica, conhecedor do 

debate, o qual salienta que a dificuldade da química com as humanidades é devida ao fato de 

ela ser a mais ―recente‖ em termos de abordagem científica (matemática e física estão à 

frente) e requerer ―raciocínio abstrato mais sofisticado do que física e matemática‖. Essa 

percepção, baseada na vivência pessoal com o currículo, é também alimentada, 

implicitamente, por diversos professores. A química, ao lidar com sistemas reais e com muitas 

variáveis de contorno, apresenta uma matemática mais complicada que a física. Outro 

professor de físico-química, conhecedor do debate, destaca que 

a química e a física têm, muitas vezes, fronteiras maldefinidas, mas isso dificilmente 

acarreta alguma dificuldade de ensiná-las. Embora muitas vezes seja difícil definir 

exatamente o que é a química e o que a diferencia das ciências ―vizinhas‖, esta 

dificuldade não se estende necessariamente aos conteúdos das aulas de química. 

(grifo nosso). 

 

Criação de novas substâncias.  

Entre as especificidades citadas, três professores identificam a criação de novas 

substâncias. Para um professor de história da química, conhecedor do debate, 

a principal especificidade é a criação de novas substâncias e novos materiais. Ou 

seja, mais do que estudar a natureza da matéria, os químicos criam novas formas de 

matéria. É claro que em outras ciências da Natureza também existe a criação de 

novos objetos, mas na química isso está na essência da própria atividade. Isso tem 

importantes implicações, pois faz com que o conhecimento químico tenha o 

potencial de crescer indefinidamente. Além disso, traz sérias implicações de 

natureza ética, pois é impossível saber de antemão todas as propriedades de novas 

substâncias e novos materiais – e estes podem trazer riscos de vários tipos, tanto 

para as pessoas que os manipulam, para o ambiente no entorno de onde são 

produzidos, e mesmo para o planeta como um todo (como ficou claro, há não muito 

tempo, no caso dos compostos clorofluorocarbonetos, desenvolvidos para a indústria 

de refrigeração e também amplamente usados como propelentes em aerossóis, e que 

depois de décadas se descobriu que estavam destruindo a camada de ozônio 

estratosférico). 

 

De acordo com um outro professor de físico-química e conhecedor do debate,  
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enquanto a física é a ciência elementar da matéria, a química é a ciência elementar 

da substância. A química (de acordo com Roald Hoffmann), não se limita apenas 

explicar e predizer, como a maior parte das ciências ditas exatas, mas também possui 

um componente novo que é criar. 

 

Linguagem simbólica.  

Dois professores salientam a linguagem e as teorias em química. Um professor 

salienta a linguagem simbólica: ―é menos evidente a relação entre os fenômenos químicos do 

dia a dia (alimentos, metabolismo, fertilizantes, medicamentos, materiais de limpeza etc.) e a 

―linguagem‖ ou simbologia química que representa estes fenômenos.‖ Um outro de físico-

química, conhecedor do debate, salienta que  

a química se aproxima da física, mas tem uma diferença fundamental: aceita teorias 

reconhecidamente incompletas ou até incorretas do ponto de vista mais fundamental 

(por exemplo, ―a regra do octeto‖ nas ligações químicas), ou ainda trabalha com 

parâmetros (por exemplo, a eletronegatividade) ou conceitos (acidez/basicidades) 

vagos. Assim, existem vários temas que poderiam mostrar a inadequação das 

concepções positivistas do conhecimento científico para explicar o conhecimento 

químico. 

 

Atividade prática da química.  

Três professores salientaram o lado prático da química, um professor de orgânica, 

conhecedor do debate, salienta que ―a química é uma ciência muito nova e voltada para o lado 

prático. O químico prepara, isto é, cria o seu próprio objeto de trabalho e analisa o objeto que 

criou, ou só se dedica à análise.‖  

 

2.1.7 Hegemonia do valor econômico: central, útil e positiva 

 

De forma geral, podemos afirmar a pobreza da esfera cultural da química e o foco 

demasiado na operatividade e nos aspectos econômicos. A percepção dos professores liga-se 

mais às suas práticas do que a aspectos culturais e cognitivos da química. Alguns professores 

salientam que a química está fundada em um cientificismo absoluto. Para um professor, com 

o avanço das técnicas após a revolução industrial, a química passou a ser vista como 

disciplina ―eminentemente prática e ligada ao desenvolvimento industrial‖. 

Para um professor, conhecedor do debate, ―a química é uma ciência muito nova e 

voltada para o lado prático. O químico prepara, isto é, cria o seu próprio objeto de trabalho, e 

analisa o objeto que criou, ou só se dedica à análise.‖ Dois professores salientam os fins 

utilitários da química como uma dificuldade de interação com as humanidades:  

os químicos são direcionados para buscar soluções para prover cada vez mais 

alimentos, fármacos e materiais de higiene em geral, portanto, não buscam 
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pensamentos humanitários, já os profissionais da educação devem, ao contrário, ter 

essa habilidade de poder transmitir essa humanidade esquecida nos dias atuais. 

 

É implícito entre os professores reconhecer a imagem da química como uma ciência 

útil, vinculada a aspectos de uso, econômica. Isso está presente na fala dos professores quando 

relacionam química e filosofia 

a química como uma ciência básica, assim como a matemática, física e biologia. 

Temos que enfatizar mais esse detalhe, pois, sem ela, outras áreas de conhecimento 

secundários não se desenvolveriam, como a indústria de medicamentos, de aparelhos 

de ressonância magnética nuclear, fisiologia etc. 

 

Em função da hegemonia dos aspectos econômicos, a imagem da química para os 

professores é de ciência útil e prática, central e reduzida e positiva. Com referência à segunda 

questão do questionário, somente quatro professores declaram que não há dificuldade de 

integração em sua prática; dois desses professores são conhecedores do debate. Um professor 

de história da ciência, que integra o debate em sua disciplina de Química e sociedade, salienta 

uma dificuldade de cunho epistemológico. Segundo esse professor: 

muitos de nós fomos influenciados por uma visão de mundo reducionista que, ainda 

que não admita isso explicitamente, traz implícita a ideia de que a química seria 

apenas um ―ramo‖ da física (no sentido de que toda a química poderia ser reduzida à 

física, especialmente por meio da física quântica). Daí decorre a ideia de que a 

química seria uma das ―ciências exatas‖, na qual as melhores explicações e modelos 

seriam matemáticos, e na qual haveria apenas uma ―resposta certa‖ para as questões 

formuladas. Esse ponto de vista é reforçado por uma postura realista muito 

característica dos químicos. Para nós, não há dúvida de que nossos modelos para 

átomos e moléculas correspondem a entidades físicas reais. Daí, deve ser possível 

elaborar os modelos até que eles correspondam ―fielmente‖ a essas entidades. Os 

químicos, influenciados por concepções como essas, veriam com preconceito a 

diversidade de opiniões que é característica das ciências humanas. 

 

Continua o professor:  

o químico acaba vivendo uma tensão entre o conhecimento macroscópico e o 

microscópico. Afinal, a química continua sendo a ciência das substâncias (isto é, dos 

materiais), como claramente era até um passado não tão distante, ou se tornou a 

ciência dos átomos e das moléculas? Maior ênfase no aspecto macroscópico levaria 

à valorização curricular da química analítica e da orgânica, por exemplo; maior 

ênfase no aspecto macroscópico poderia levar à concepção da físico-química como 

eixo organizador do currículo. Concepções reducionistas também podem levar a 

uma maior valorização da físico-química no currículo. Em termos de formação de 

professores, as dificuldades inerentes à compreensão da química acabam fazendo 

com que se valorizem as atividades que envolvem cálculos e aplicação de 

algoritmos, em detrimento de uma formação conceitual mais sólida e das 

implicações éticas da atividade química. Infelizmente, isso acaba sendo reproduzido 

no ensino médio, pois é o modo como o próprio professor foi formado. 

 

Um professor salienta a natureza não dedutiva da química:  

a filosofia da química é importante para o currículo: as características dos conceitos 

da Química fazem com que eles não possam ser expostos de modo puramente 

dedutivo (como na Física), mas devem ser abordados sucessivamente, em graus 

crescentes de complexidade e generalidade (assim, por exemplo, alguns conceitos 
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abordados na Química Geral são ―repetidos‖ na Físico-Química ou na Química 

Inorgânica). (FQ, C). 

 

2.1.8 Historiografia positivista 

 

Existe uma abordagem historiográfica positivista na química (PORTO, 2010). Há, 

assim, uma necessidade de reformular a temática da história da química. A resposta de muitos 

professores à primeira pergunta do questionário se relacionou muito com os conteúdos 

canônicos da disciplina História da Química, já presente no currículo e forma prioritária de 

integração das metaciências. Oito professores salientam a origem comum de todas as ciências 

na filosofia e, sendo a química uma ciência, também tem sua origem na filosofia. Três 

professores salientam a filosofia grega. Para um professor de orgânica, conhecedor do debate 

de filosofia da química, ―no passado a química era um ramo da filosofia. 

Os conteúdos da temática da história da química parecem estabilizar-se como nos 

livros didáticos mais citados, visto na tabela abaixo. Apenas em dois desses livros, o de 

Knight (1992) e de Bensaude-Vincent e Stengers (1992), há uma referência a algum princípio 

que não o próprio sequenciamento dos conteúdos históricos como organização dos conteúdos. 

Os demais livros e a disciplina História da química parecem seguir a tradição 

positivista. Isso pode ser um reflexo da própria historiografia química. Os programas 

curriculares da disciplina História da Química acompanham ainda o contexto positivista. 

Segundo Porto (2010, p. 55), ―a contribuição desta história para a formação de professores é 

muito pequena‖; ele defende que há uma grande dificuldade bem como uma necessidade de 

integrar visões historiográficas mais atuais no ensino de ciências.  

Essa disciplina não conseguiu traduzir um entendimento filosófico da química. Há, 

assim, a necessidade de reformulação pela introdução de temas filosóficos da química. 

Mcevoy (2000) faz uma extensa problematização sobre as diversas estratégias de 

interpretações historiográficas da revolução química, destacando quatro fases. A primeira fase 

é de influência do whiggism inglês, que foca na narrativa dos fatos históricos, e do 

positivismo francês, que foca na elucidação dos princípios gerais da natureza humana e leis da 

sociedade. Essa corrente historiográfica analisa a história da ciência como um progresso 

linear, homogéneo, continuísta, cumulativo e a ciência como um corpo de conhecimento 

experimental, estruturado teleologicamente.  
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Tabela 8 - Critérios de organização do conhecimento químico usados em livros de história da química 

Autor Critério Caracterização 

David Knight, 1992 Funções da 

Química 

Uma ciência oculta; Uma ciência mecânica; Uma 

ciência independente; Uma ciência fundamental; Uma 

ciência revolucionária ou uma ciência indutiva? Uma 

ciência experimental; Uma ciência útil; Uma ciência 

dedutiva; Uma ciência descritiva e classificatória; Uma 

ciência do ensino; Uma ciência reduzida; Uma ciência de 

serviço 

Bernatedette Bensaude-

Vincent; Stengers, 1992 

Identidade 

disciplinar 

As origens; A expansão de um território 

Uma ciência de professores; Expansão industrial; Uma 

ciência de serviço 

Leicester (1971), Partington 

(1989), Maar (1994), Moore 

(1953) 

Episódica Traça o sequenciamento histórico 

Fonte: Elaboração própria baseado nos programas das disciplinas de história da química. 

 

Ao analisar a revolução química, essa tradição foca na tensão da teoria da combustão, 

entre Lavoisier e Sthal. A diferença é vista em termos metodológicos, sendo que Lavoisier usa 

argumentos factuais pelo uso da balança e insere a química num contexto quantitativo, ao 

passo que Sthal a insere no contexto metafísico e especulativo. Kim (2008) analisa que a 

estabilidade da teoria do flogisto dependia não somente de sua compreensão teórica, mas de 

sua identidade operacional e filosófica. 

Por influência de Popper e Kuhn, entre outros que questionam a certeza empírica, a 

visão positivista da historiografia mudou, nos anos 1960, para uma visão pós-positivista, que 

analisa a história por suas tradições e doutrinas teóricas. Uma terceira estratégia 

historiográfica, iniciada nos anos 1970, é a visão pós-modernista, que dá atenção aos aspectos 

sociais. Essa visão iniciou com a escola de Edimburg, que analisa o progresso da ciência por 

causas sociais e específicas de cada contexto.    

No final, o autor defende uma quarta visão integradora, baseada na noção de 

complexidade, que analisa a revolução química como um sistema interconectado de atores e 

contextos. Busca integrar o modelo essencialista da homogeneidade do tempo histórico, o 

conflito entre a ênfase pós-positivista do papel da tradição no progresso da ciência e a visão 

pós-modernista, que enfoca na especificidade de vários discursos da ciência.  

Para o autor, o grau de especificidade de cada ciência é historicamente variável, não 

historicamente pré-determinado. A revolução química envolve a transição de um grupo 

altamente específico, com modos individualísticos do discurso flogístico, para um coerente, 

unificado e profissionalizado corpo de conhecimento constituído pela tradição de pesquisa do 

oxigénio. 
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2.1.9 Endogenia e produtivismo 

 

O campo disciplinar da química apresenta uma endogenia e está submetido a um 

produtivismo que inibe uma reflexividade no seu sistema pedagógico. Isto já foi visto no 

capítulo 1. No contexto da fala dos professores identificamos que o desconhecimento da 

filosofia da química é maior nos professores com formação mais recente. Isso pode ser 

explicado pela eliminação da disciplina de Filosofia do currículo do ensino médio nos anos 

60
48

, que coincidem exatamente com o período de formação desses professores. Também 

pode estar relacionado ao fato de, nos anos mais recentes, os professores estarem submetidos 

a grandes pressões produtivistas com grande foco na investigação, restando pouco tempo 

disponível para outras leituras, como salienta um professor: ―O tempo que dedico à 

investigação me faz ser um mero espectador do debate‖. 

Um professor de orgânica, não conhecedor do debate da filosofia da química, quando 

questionado sobre a dificuldade da química em interagir com as humanidades, assim se 

manifesta: 

não creio que seja uma dificuldade intrínseca. O que ocorre é que, para aqueles que 

fazem pesquisa, há uma pressão fortíssima para que se produza e que se publiquem 

resultados, o que faz com que o pesquisador se afaste de qualquer outra atividade 

que não pertença ao seu campo específico de trabalho. Interagir com as ciências 

humanas representa, muitas vezes, ler significativamente sobre assuntos não 

correlacionados com a área de trabalho e isto, muitas vezes, é considerado não 

produtivo em termos de carreira, pois consome tempo. 

 

Para um professor (O, C) as demandas oriundas das especializações e da necessidade 

de ―publicar ou perecer‖ acabam restringindo o tempo disponível para uma compreensão mais 

ampla dos fenômenos. A formação de pesquisadores em química ―fica restrita à pesquisa em 

‗química dura‘, enquanto a formação de professores de Química (de Nível Médio) fica sob o 

duplo e pouco interagente mundo bipolarizado da educação (ciências humanas) química 

(ciências da natureza).‖ (E, C). 

 

2.1.10 Diversidade de subculturas da química 

 

Fazendo o cruzamento das respostas por subáreas e por conhecimento do debate, 

podemos afirmar, para o nosso grupo de professores questionados, que os professores de 

                                                           
48

A disciplina de Filosofia só retorna ao currículo do Brasil no ano de 2008 (ROCHA, 2008). 
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inorgânica e físico-química mostram respostas mais explícitas e implicativas entre filosofia e 

química. Os professores reconhecem especificidades químicas. No outro extremo, temos a 

disciplina de Analítica com apenas um questionário respondido positivamente. Esse 

questionário é de um professor que ministra a disciplina História da Química e trabalha 

também com Inorgânica. Um outro professor de Analítica, que já cursou a disciplina de 

Filosofia da Ciência no seu currículo de graduação, considera a temática muito importante, 

apesar de não conhecer o debate. 

A físico-química é, naturalmente, uma disciplina mais teórica, abstrata, que estuda 

problemas mais filosóficos, como os conceitos de entropia, energia livre, a conservação da 

matéria e os processos irreversíveis. A inorgânica também trabalha com conceitos mais 

abstratos, como a classificação da matéria. A analítica trabalha com problemas pragmáticos e 

técnicos, com muita instrumentação.  

Seriam os químicos analíticos menos propensos à filosofia? Ou teriam uma filosofia 

elaborada diferentemente? Existiria, ao contrário daquilo que um professor sustenta, uma 

filosofia específica para cada subárea da química? Seria, entretanto, necessária uma 

investigação futura sobre esta importante temática para o currículo de química. Dessa pequena 

amostra, podemos inferir que há indícios de subculturas da química e que surge uma proposta 

de investigação futura. 

 

2.1.11 Ausência da axiologia química no currículo escrito 

 

A preocupação central dos professores na relação entre filosofia e química é de cunho 

ético e de valores. Treze professores responderam a essa questão. No cruzamento com as 

outras questões também identificamos isso, principalmente na primeira questão, referente à 

relação entre filosofia e química. A generalidade dos professores salienta a relação com a 

ética. Ética é uma preocupação central dos professores e está completamente ausente do 

currículo escrito. Há, assim, uma necessidade de desenvolver uma axiologia da química e de 

integrá-la no currículo. 

Um professor de físico-química, conhecedor da temática, em sua fala discorre sobre as 

implicações para a endogenia da pesquisa em química:  

se os aspectos filosóficos da química fossem discutidos e aplicados à realidade da 

pesquisa em química, talvez os pesquisadores não fossem tão fechados em seus 

próprios laboratórios e tivessem maior consciência das consequências de seu 

trabalho para o futuro da humanidade. 
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Três professores salientaram a importância da filosofia para uma formação humanista 

e a consideram necessária para pesquisa e inovação, relacionada à pesquisa e à democracia; 

três professores a consideram importante ―para relacionar o mundo a redor e relacionado à 

pesquisa e ao ensino‖. 

Um professor de inorgânica, não conhecedor do debate, posicionando-se a respeito do 

produtivismo, afirma a importância da filosofia e da, ―formação humanista do pesquisador. 

Devemos formar um docente/cidadão/pesquisador que consiga enxergar que a pesquisa 

científica ou tecnológica é muito mais que publicar paper‖. Três professores de subáreas da 

química não tradicional, como química dos materiais, bioorgânica, não conhecedores do 

debate, salientam aspectos vinculados a valores e à ética como relações importantes com a 

filosofia.  

 

2.1.12 Fragmentação, disciplinaridade e racionalismo do currículo de 

química 

 

A fragmentação, a disciplinaridade, o tecnicismo e o racionalismo constituem um 

desafio à integração de uma dimensão crítica no currículo. Isso é evidenciado na literatura e 

presente na fala dos professores quando relacionam filosofia e currículo. As opiniões são 

variadas: irrelevante (4), apenas importante (11), utilidade da química (4), aprendizagem (3), 

contextualização (1), desenvolvimento curricular (3), finalidades (5), transversalidade e 

integração de saberes (3), natureza da química (5).  

Um caso extremo é o de um professor que diz não ver a necessidade da filosofia da 

química no currículo: ―Sou de opinião que os cursos de química tenham em suas grades 

curriculares uma disciplina de filosofia e outra de evolução da química, muita matemática e, 

sobretudo, aulas experimentais.‖ (O, C). No outro extremo, está um professor que afirma: ―A 

filosofia da química permeia todo o currículo. O difícil é inserir a filosofia nas discussões de 

currículo. A maioria se preocupa apenas com a parte utilitária do currículo.‖ (FQ, C). 

Cinco professores salientaram a importância da filosofia para pensar a finalidade do 

currículo, a criticidade, a formação humanista, o perfil do profissional: 

[...] evitar a redução do currículo à grade curricular. As dimensões mais complexas 

do conhecimento, como suas redes de relações, possibilitam repensar e reestruturar a 

formação em química e, de forma mais específica, facultar aos futuros docentes uma 

nova visão de conhecimento científico químico, mas integrado ao mundo da vida. 

(FQ, C). 
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É preciso estabelecer as bases teórico-filosóficas subjacentes ao perfil do 

profissional que se quer formar, para a partir delas delinear um currículo que atenda 

a esses pressupostos, ao mesmo tempo em que torna relevante o conhecimento 

construído pelo estudante para o seu futuro no mundo em que se insere. (FQ, C). 

 

O currículo é o resultado de uma ou mais concepções de mundo das pessoas que o 

criaram. O problema é que, se esta concepção se origina do senso comum, acaba 

sendo pouco crítica e baseada em preconceitos individuais. O resultado é que, se 

alguma modificação é introduzida, não se têm muito claro as suas implicações, 

muito menos como avaliar depois. (E, C). 

 

―Uma formação em humanidades mais sólida no ensino médio é muito mais eficiente 

para a formação de professores de química, do que disciplinas sobre o tema no nível superior. 

(E, C)‖. 

Investigar em educação é a relação em que os professores reconhecem maior 

implicação do debate da filosofia da química:  

A pesquisa em educação química é a área mais apta a realizar o primeiro passo de 

―transposição‖ das discussões da filosofia da química para o campo formativo 

profissional. Para tal, faz-se necessário trazer o debate, atualmente mais no domínio 

da filosofia, para o domínio do ensino. A Investigação em educação química seria a 

―porta de entrada‖ desta discussão na formação de todos os futuros profissionais da 

química. (FQ, C). 

 

Outro professor, conhecedor do debate, salienta um aspecto perceptível nos programas 

e nas pesquisas em educação química analisada atrás.  

A investigação em educação química ainda está muito no seu início. Há muito 

esforço em questões ligadas à pedagogia, psicologia e diferentes linhas de 

pensamento nas teorias de ensino-aprendizagem, além de aspectos ideológicos. A 

educação em química, propriamente dita, está perdendo terreno para a pedagogia. Os 

alunos não estão tendo uma boa formação de conteúdo químico e também não estão 

sendo bem formados nas teorias de ensino-aprendizagem. Um aporte da filosofia 

poderia ajudar a estabelecer os limites e as interações dessas partes. (FQ, C). 

 
Aqui (na educação química), o papel da filosofia é fundamental. Podem-se (e é 

desejável) provocar mudanças de posturas por parte dos que lidam com a formação 

de professores para o ensino médio e fundamental, contribuindo para uma efetiva 

mudança no operacionalizar o ensino de ciências no país. (FQ, C). 

 
Quem não possui um mínimo de conhecimento de filosofia sequer pode iniciar uma 

investigação nessa área. Caso contrário, corre o risco de criar um trabalho que visa 

comprovar um preconceito já existente na mente do pesquisador. (FQ, C).   

 
Toda a investigação na educação em química deveria partir de um referencial teórico 

construído decorrente das posturas desenvolvidas com base nas ideias de autores que 

questionam os aspectos filosóficos relacionados ao ato de educar em química. (FQ, 

C). 

 
A filosofia seria obrigatória, pois não se pode investigar de forma consequente em 

qualquer área envolvendo as humanidades, sem explicitar bem qual concepção 

filosófica embasa as hipóteses de trabalho e a metodologia… A didática é permeada 

de aspectos filosóficos… Um pesquisador em educação química deve passar por 

este questionamento da filosofia da química. (FQ, C). 
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Acredito que conhecer as particularidades da química também pode ser importante 

para entender as dificuldades dos alunos e planejar estratégias de ensino adequadas 

para enfrentá-las. Além disso, considerações sobre a filosofia da química podem 

ajudar os professores a entenderem melhor quais são os objetivos educacionais da 

atualidade, e a transformarem suas práticas docentes (E, C). 

 

As repostas à pergunta de qual seria a implicação para a pesquisa mostram uma 

necessidade de aproximação, principalmente no tocante a questões éticas, 

interdisciplinaridade, avanço do conhecimento e também competências filosóficas. Um 

professor de físico-química descreve a percepção dessa temática no currículo de química, 

Do ponto de vista do método científico, a filosofia tem que estar presente o tempo 

todo. Entretanto, tenho visto que muito profissionais não conhecem o método 

científico ou, pior, não o entendem mas o ensinam. O prejuízo é muito grande nesse 

caso. É urgente que se introduza a correta discussão filosófica, não só na química, 

do método científico. (I, C). 

 

Somente dez professores não responderam a essa questão, nove dentre eles declararam 

não conhecer a temática e somente três a consideram irrelevante. Um desses professores 

afirma: ―Infelizmente vejo que grande parte dos pesquisadores da ―química dura‖ não 

conhece os autores de filosofia, donde posso inferir que ela é dispensável‖. Outras opniões 

são ―absolutamente dispensável‖ (O, N), ou de ―nenhuma relevância‖ (A, N). Um professor 

da subárea de ensino pondera: 

ainda que com dificuldades, a entrada do debate sobre a filosofia da química na 

pesquisa em química possibilitaria um pensar mais detalhado sobre o(s) 

paradigma(s) dominante(s) da pesquisa, habilitando novas formas de resolver 

problemas e novos instrumentos conceituais. 

 

Outro professor da subárea de inorgânica, conhecedor do debate, salienta que é 

importante a filosofia para ―estabelecer os pressupostos da pesquisa, por que realizá-la 

(motivação) e para que finalidades, tendo em conta o contexto geral (sociedade, ética e 

respeito à vida)‖. ―Sem um embasamento teórico, nenhum pesquisador avança na área.‖ (I, 

C). 

Um professor de físico-química, conhecedor do debate afirma: 

Como a química é uma área de conhecimento com suas particularidades também há 

particularidades na forma de gerar esse conhecimento e, portanto, falar em filosofia 

da química implica em estabelecer princípios filosóficos que são específicos da 

maneira de pensar de um químico e de como ele deve entender os processos 

químicos. O principal problema é entender o que a química tem de diferente em 

relação às outras ciências. 

 

Na mesma linha, e de forma mais contundente, um professor de história da ciência que 

integra essa temática no currículo na disciplina Química e Sociedade considera que  

as reflexões sobre a natureza e as especificidades da química deveriam anteceder 

qualquer discussão sobre currículo. Entendo que, muitas vezes, os currículos são 
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planejados baseados em tradições, interesses particulares e/ou impressões. A falta 

de clareza sobre o que é a química na atualidade pode prejudicar o planejamento 

curricular. 

 

Na fala desse professor, fica patente a influência da problematização do debate da 

filosofia da química sobre o conhecimento curricular. Outro grupo de dezessete professores 

vinculou algum domínio de especificidade da química. Doze professores afirmam conhecer o 

debate, sendo seis de inorgânica e seis de físico-química. Os conteúdos que os professores 

mais relacionaram foram: explicações submicroscópicas, intuição química, matéria, tempo, 

reversibilidade, matéria e modelos atómicos, transformação da substância, aspectos de 

conteúdos como ácido base, descontinuidade da matéria. 

Temos mais uma evidência de que os professores de físico-química e de inorgânica 

têm mais facilidade em integrar o debate e conseguem estabelecer relações com conteúdos 

específicos de suas subáreas. Um professor de inorgânica, não conhecedor da temática, 

explicita o seguinte: ―Existe correlação nas disciplinas que ministro, principalmente na 

química geral, na qual se discute a evolução da matéria e dos modelos atômicos‖. 

Dois professores referiram-se a problemas no currículo. Segundo um professor de 

inorgânica, não conhecedor do debate: 

O currículo de química no Brasil é muito mal estruturado, tornando-a extremamente 

abstrata e distante da realidade dos alunos. Acredito que se os alunos pudessem 

experimentar a química desde cedo e iniciar com fatos concretos e cotidianos no 

ensino fundamental/médio e se as teorias e abstrações fossem introduzidas 

progressivamente, seria mais fácil pensar e ensinar química. Ex. Acredito que os 

primeiros conteúdos de química deveriam estar relacionados à cozinha (porque um 

bolo cresce, porque o teflon é antiaderente etc.) e não a descrição de coisas tão 

abstratas quando modelo atômico ou tabela periódica. 

 

Segundo vinte e um professores, a dificuldade dos químicos para interagirem com as 

humanidades deve-se aos problemas de formação e do currículo. Dois professores dizem que 

essa dificuldade se relaciona com a aprendizagem. Para um professor de inorgânica, 

conhecedor do debate, 

o problema está na forma pela qual nós aprendemos a química. Na maior parte das 

vezes fomos ensinados a ver a química como uma série de fórmulas e símbolos, e 

isso, de certa forma, nos retirou a capacidade de pensar como químicos. Pensamos 

como físicos ou matemáticos e aplicamos esse pensamento sobre as substâncias 

químicas. 

 

Na fala desse professor fica patente o problema do reducionismo. Como visto no 

capitulo anterior, o problema do reducionismo também é transversal à fala dos professores. 

Esse professor vê resistência em muitos dos seus colegas: ―Penso que isso se deve ao baixo 

preparo intelectual dos professores universitários de hoje e ao tecnicismo que tomou conta da 

universidade‖.  
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Um professor de inorgânica, não conhecedor do debate, relata que  

o químico tem dificuldade para aceitar o ensino como uma ciência em 

desenvolvimento e inovação, porque ele acha que ciência é desenvolvimento de 

técnicas experimentais puras. Isso ocorre nas Universidades Federais Brasileiras, 

nos Institutos de Química é o pensamento de 90% dos professores ―cientistas‖. 

 

Um professor de inorgânica, conhecedor do debate, considera que a dificuldade em 

pensar e ensinar a química deriva de como aprendemos a química. Segundo ele, 

várias ideias do senso comum permeiam o imaginário dos professores de química de 

todos os níveis de ensino… 1) Concepção empiricista da aprendizagem: o estudante 

pode ―descobrir‖ ou ―comprovar‖ teorias em aulas de laboratório e, assim, aprendê-

las por mera observação. 2) Conhecimento de química como algo “lógico‖ ou 

―óbvio‖: basta o professor mostrar ao estudante a construção lógica desta ciência 

para que esta possa ser assimilado (eu gosto de usar o seguinte contraexemplo: não é 

algo óbvio aceitar que 99,95% da massa atômica se concentra num núcleo cujo raio 

é 100.000 vezes menor que o raio atômico). 3) Concepção a-histórica do 

conhecimento científico, ou pior, embasar o desenvolvimento do conhecimento 

científico em episódios históricos completamente equivocados.  

A grande razão é a natureza fragmentária da nossa educação, que começa nos anos 

iniciais da educação básica e que se consolida no nível superior. Ao omitir ou não 

explorar adequadamente os nexos entre as diferentes disciplinas e campos de 

conhecimentos, a escola faz com que a maioria de nós opte por uma delas e 

secundarize as demais. Portanto,seria raro alguém que opte por química por ter 

interesse nas humanidades. (O, C). 

 

Um estudo americano concluía que os professores ensinam como foram ensinados 

(GARICK et al., 2011). Outro professor da subárea de ensino e conhecedor da temática 

salienta a visão racionalista da formação dos químicos e a dificuldade de se introduzirem 

ambientes reflexivos. Segundo ele: 

O currículo dos cursos de formação de químicos, tanto bacharéis como licenciados, 

é um espelho da visão racionalista e cartesiana de muitos dos pesquisadores da área 

dita ―dura‖, ou seja, o currículo geralmente reflete essa postura mais preocupada em 

―empilhar‖ conhecimento nas cabeças dos estudantes do que em definir um 

referencial teórico que permita refletir sobre questões de natureza filosófica do 

conhecimento químico. 

[...] as implicações são trágicas, mas previsíveis. Quanto mais conhecimentos as 

áreas vão construindo, é natural que dificuldades crescentes de intercomunicação 

surjam. Acrescido das demandas oriundas das especializações e da necessidade de 

―publicar ou perecer‖, o tempo disponível para uma compreensão mais ampla dos 

fenômenos fica restrito. A formação de pesquisadores em Química fica restrita à 

pesquisa em ―Química Dura‖, enquanto a formação de professores de Química (de 

Nível Médio) fica sob o duplo e pouco interagente mundo bipolarizado da educação 

(ciências humanas) e química(ciências da natureza). A formação de professores de 

ensino superior é ainda outro fator que agrega mais um item infeliz: o ciclo de 

formação de um pesquisador na área de química que tem sua formação em Química, 

faz concurso para professor universitário e leciona para os futuros professores tanto 

universitários quanto da Escola Básica, perpetua um senso comum pedagógico que 

não mais pertence a este século. 

 

Outro professor de orgânica, conhecedor do debate, diz que ―os cursos de química no 

Brasil estão parados no tempo e no espaço. Procura-se ensinar tudo, menos a pensar. As 

grades curriculares são verdadeiras grades que aprisionam a inteligência dos alunos.‖ 
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Em grande parte, a dificuldade está fundada na própria formação acadêmica. As 

―grades curriculares‖ estão muitíssimo distantes de qualquer perspectiva inter ou 

multi ou transdisciplinar que seja capaz de articular conhecimentos de áreas, 

digamos, culturalmente distintas (partindo da aceitação da existência de duas 

culturas: ciências ―da natureza‖ e ―humanas‖). Além disso, os paradigmas que 

sustentam modelos metodológicos de investigação e validação do conhecimento 

construído são totalmente diferentes. O que leva a considerar a pouca cientificidade 

da área das humanas. 

 

Quando questionados sobre a relevância da filosofia da química para a didática da 

química, vinte e um professores a consideram importante e onze professores reconhecem uma 

relação entre epistemologia e didática. Eles apontam os seguintes aspectos: aprender a 

aprender; fundamentos; conceitos; domínios de especificidades. Um professor salientou que 

―a filosofia da química tem implicações didática também peculiares aos conceitos químicos‖ e 

à ― arqueologia dos conceitos‖.  

A filosofia da química pode ―possibilitar pensar na didática da química, como uma 

área da didática das ciências. A filosofia da química nos leva a questionar o senso comum que 

subjaz às práticas de ensino e às formas com as quais os conceitos são apresentados, que nem 

sempre correspondem ao contexto original.‖ (E, C). Seis professores salientaram implicações 

didáticas relacionadas a fundamentos; um professor salientou que,  

em condições ideais, a crítica filosófica seria um poderoso instrumento para que 

todos os aspectos no processo ensino-aprendizagem possam ser escrutinados com 

rigor, longe do pensamento acrítico e preconceituoso. Porém,a realidade 

fragmentária das universidades mostra outra dinâmica, de um lado ficam os 

professores da química “pura‖, de outro lado os professores ―da educação‖, e no 

meio os professores de química que atuam na área do ensino de química. Esta 

fragmentação faz com que, infelizmente,a Filosofia seja somente “mais uma 

disciplina” que se faz necessário vencer para se formar. 

Se as questões filosóficas passarem a ter importância no currículo de química, isso 

poderá alterar a didática de algumas matérias, mas vejo isso como um efeito de 

longo prazo. 

 

A filosofia da química é importante por ―apontar aspectos que levem a um pensamento 

específico na química‖ (FQ, C); é importante na ―medida em que, quando o professor possui 

um conhecimento mais amplo sobre a evolução da ciência, ele passa também a melhorar seu 

desempenho didático, pois não é um professor que mostra teorias e não sabe de sua evolução‖ 

(I, C;).   

Conhecer as particularidades da química também pode ser importante para 

entender as dificuldades dos alunos e planejar estratégias de ensino adequadas 

para enfrentá-las. Além disso, considerações sobre a filosofia da química podem 

ajudar os professores a entenderem melhor quais são os objetivos educacionais da 

atualidade, e transformarem suas práticas docentes. (E, C). 

 

Pensamos que essas questões levantadas pelos professores se relacionam com a 

inovação curricular ocorrida na década de 1960, baseada nas estruturas das disciplinas. Essa 



130 

 

 
 

reforma ocorreu nos USA e foi muito influente em todo mundo e também no Brasil. Seu 

fundamento foi o essencialismo, sempre retomado na história do currículo, reeditado 

atualmente na cultura da literacia e das competências. Nos anos 1960, como reação à guerra 

fria e à corrida espacial, é formulado o neoessencialismo, que dominou o currículo até 1970, e 

defendeu as estruturas das disciplinas como fundamento e fonte do currículo (SCHWAB, 

1962, 1964, 1966). Isso, obviamente, criou conflitos entre uma multiplicidade de disciplinas e 

até entre campos especializados de uma disciplina, que competiam para definir a estrutura da 

disciplina. 

Em plena guerra fria e com o lançamento do Sputinik, os USA implementaram essa 

síntese curricular nos currículos de ciências e influenciaram o resto do mundo. Esperava-se 

uma identidade entre a aplicação do método científico e o método didático. A aprendizagem 

por redescoberta era aplicada aos currículos, que se estruturavam em torno de ideias gerais de 

cada disciplina. 

A partir da década de 1970, essa corrente veio a cair, principalmente por dar ênfase no 

conhecimento abstrato, negligenciar o conhecimento prático e aplicado; ênfase no 

conhecimento especializado, negligenciar o conhecimento educacional geral; ênfase no 

conhecimento isolado fragmentado, negligenciar a inter e transdisciplinaridade; por 

dificuldades em chegar a um acordo sobre a estrutura das disciplinas; pela concepção de que o 

aprendiz é uma miniatura de um especialista em sua área disciplinar, negligenciando aspectos 

qualitativos entre aspectos cognitivos e a pesquisa empírica; pela concentração da pesquisa 

dentro dos domínios especializados do conhecimento, negligenciando a pesquisa de fatores 

mais amplos; por negligenciar fatores afetivos no ensino e aprendizagem e, principalmente, 

problemas de leitura e escrita. 

Nos anos 1980, ficaram evidentes as deficiências do currículo fundamentalista, 

principalmente na proficiência de atitudes de pensamento e escrita, bem como nas funções 

macrocurriculares, dificultando as funções da educação geral. As funções macrocurriculares 

foram tratadas como não essenciais e se deixou a escola com um currículo pobre e muita 

ênfase em exercícios repetitivos e algorítmicos, no produto e não no processo.  

Os anos de 1980 a 1990 foram caracterizados por novas sínteses curriculares e um 

retorno à experimentação curricular e aos progressistas, por meio de alternativas como o 

pensamento de ordem superior, o pensamento crítico (elementos da reforma dos progressistas 

na primeira metade do século). Contudo, de não de forma isolada no currículo e de forma 

integrada ao desenho do currículo como pensado pelos progressistas. 
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2.1.13 Explosão do conhecimento químico: necessidade de síntese e 

integração 

 

A explosão do conhecimento químico dificulta sínteses e unificações no sistema 

pedagógico da química. A maioria dos professores entende que ―todas [as subdisciplinas da 

química] podem se relacionar com diferentes aspectos desse debate. Por exemplo, os físico-

químicos podem se interessar pela questão do reducionismo, os químicos de síntese (sejam 

orgânicos ou inorgânicos) pela questão dos riscos, e assim por diante.‖ (E, C). 

A subárea em que a grande maioria dos professores apontou a existência de maior 

número de relações com a filosofia da química foi Educação Química. Outro professor, 

conhecedor do debate e de físico-química, opinou a respeito disso: 

Dentro das quatro subáreas tradicionais, Analítica, Físico-química, Inorgânica e 

Orgânica, não vejo nenhuma correlação direta com a Filosofia; ao contrário, todas 

são avessas a discutir os conteúdos sob um olhar crítico. Entretanto, uma nova 

subárea vem surgindo, ainda muito jovem, que é o Ensino de Química. Esta subárea 

é que tem suscitado, na minha opinião, o interesse pela introdução da Filosofia no 

currículo. Por outro lado, apesar de não ser considerada uma subárea nos 

departamentos de química, a Química Ambiental teria que considerar fortemente os 

aspectos filosóficos, mas não sei se é o que ocorre de fato. 

 

Outro grupo de professores salientou a questão da interdisciplinaridade e do avanço do 

conhecimento químico: 

―a filosofia da química permitiria uma melhor compreensão de quais as relações da 

área de especialização do pesquisador e as outras áreas da química ou de ciências afins‖. (E) 

―na seleção dos objetos de pesquisa e na formação de recursos humanos com uma visão de 

ciência e desenvolvimento científico mais ampla e interdisciplinar.‖ (I,C).“integrar o 

conhecimento produzido pela química com aqueles produzidos em outras áreas do 

conhecimento, sobretudo nas ciências humanas‖.(FQ, C). 

Frutos do avanço do conhecimento científico especializado, principalmente após a 

segunda guerra mundial, ocorrem a fragmentação e explosão do conhecimento, da 

especialização, e a fragmentação do conhecimento e a necessidade de sínteses curriculares. 

Na química isso aparece sobredimensionado. É a ciência mais produtiva, resultando na soma 

quantitativa de todas as outras ciências. Para manter-se atualizado em 1% da produção 

científica, é necessário ler cerca de 2.000 páginas por dia (SCHUMMER, 1997). 

Paradoxalmente, no momento em que sua base disciplinar se desmembra em um universo de 

disciplinas, subculturas, chegando ao ponto de ser proposta a mudança do nome Química para 

Ciências Moleculares, emerge a filosofia da química em defesa da sua autonomia, identidade. 



132 

 

 
 

Com a explosão do conhecimento, o currículo torna-se obsoleto rapidamente, os 

conteúdos perdem sua estabilidade e distanciamento dos problemas da vida, um paradoxo e 

um desafio para o ensino das ciências e da química em particular. A ciência que invade o 

cotidiano é cada vez mais abstrata. Atualmente, mesmo os cientistas de determinada 

especialidade são público leigo e profano de outras especialidades (NUNES; ESTANQUE, 

2003).  

A especialização conduz, naturalmente, a pensar em funções microcurriculares. 

Problemas macrocurriculares exigem articulações verticais e horizontais e resoluções de 

tensões entre o privado e público, entre o contexto e mundo, ação e pensamento, linguagem e 

realidade. Novos conhecimentos são assimilados e novas sínteses curriculares são necessárias. 

Contudo, inovações curriculares tendem a ser superficiais, não alterando suas propriedades 

nucleares, principalmente devido a dificuldades de reflexividade, e dificultando integração 

vertical e horizontal, inter e transdisciplinar.  

Uma época de eclosão do conhecimento é caracterizada por fluidez e proliferação; 

síntese é caracterizada como uma reação à explosão na qual áreas de conhecimentos maduras 

tornam-se altamente sistemáticas e verificáveis. Entretanto, as mudanças e inovações 

curriculares dão-se principalmente por alterações, incrementos ou retiradas de elementos. 

Raramente são feitas mudanças verticais em nível de novas compreensões e sistematizações 

ou mesmo desenho do currículo. No contexto da química, parece urgente propor a construção 

de sínteses e integração curricular. 

 

2.2 Proposta de inserção da dimensão crítica 

 

No contexto do ensino de ciências, várias sínteses curriculares foram feitas nos 

últimos 50 anos e seguiram uma tendência humanista. A primeira grande síntese curricular, e 

que ainda marca o currículo atual, é fundamentada na estrutura das disciplinas. Os dados 

analisados em 2.1 demonstram essa influência ainda marcante no currículo de química. 

Problemas como dificuldades de leitura e escrita, ênfase microcurricular, concepção de 

pesquisa como restrita às áreas específicas, racionalismo e tecnicismo são marcas típicas de 

currículos fundamentados nas estruturas das disciplinas. 

A segunda onda de reforma iniciou em 1983, com a publicação do livro A Nation at 

Risk. Fundamentava-se em aprendizagem por descoberta, era mais focada em aprendizagem 
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ativa, pela introdução de atitudes investigativas; o objetivo era tornar a ciência mais 

significativa para o estudante, relacionando conceitos de ciências a situações concretas do 

cotidiano. Os resultados não foram satisfatórios, houve decréscimo nas matrículas em ciências 

e os estudantes não viam relevância em alguns contextos para o entendimento de alguns 

conceitos científicos. A terceira onda de reforma iniciou por volta do ano 2000, com 

centralidade e importância no contexto social e da linguagem. A influência teórica é 

sociocultural e do construtivismo social, e o foco está nas formas de pensar dos estudantes e 

no papel do contexto e da linguagem. Nas sessões abaixo analisaremos as metaciências como 

uma proposta de integração da dimensão crítica e iremos propor uma perspectivação diferente 

baseada nos interesses humanos constitutivos de Habermas. 

 

2.2.1 Defesa das metaciências no currículo de ciências e química 

 

Também a didática das ciências tem dado uma guinada humanista. Anderson (2007) 

classifica as tradições da didática das ciências em um diálogo com o mundo, a ciência como 

uma comunidade de linguagem e empowerment. Nesse contexto, acrescem a importância de 

ciências críticas e a defesa das metaciências (História, Filosofia e Sociologia das Ciências) 

como disciplinas fundamentais da educação científica (MATTHEWS 1994; McCOMAS, 

2004), reiterado por diversas agências (AAAS, 1993; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 

1996).  

Para Nunes (2008), o esquecimento da história da ciência relaciona-se com a 

necessidade de eliminação da memória dos conflitos e tensões que atravessaram a história e, 

também, da estreita relação que as ciências modernas ocidentais mantiveram com dinâmicas 

de dominação social, econômica e militar, que resultaram na marginalização, exclusão ou 

mesmo destruição de modos de conhecimento diferentes, radicados em experiências históricas 

distintas:  

Este esquecimento e a promoção de um presentismo que retira espessura histórica às 

ciências é mistificatório, por certo, mas é também irresponsável, por levar ao 

desarmar intelectualmente perante um mundo em transformação – em boa parte 

como consequências perversas –, vendo apenas no mundo aquilo que já era 

conhecido e eliminando a capacidade de produzir conhecimento sobre o novo e o 

emergente. (NUNES, 2008, p. 52). 

 

Esse movimento (NOS, HPS) crítico de inserção das metaciências que busca uma 

visão humanista alargada da ciência no currículo é iniciado, de forma mais sistemática, nos 
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anos 1980. O principal fórum de discussão dessa tradição é a revista Science & Education e o 

grupo IHPST, que realiza congressos bianuais. As produções desse movimento têm sido 

incorporadas no discurso investigativo e nos currículos de ciências.  

Um primeiro argumento em defesa das metaciências é o valor intrínseco que a 

natureza da ciência tem para a educação de cidadãos. A natureza da ciência é necessária se 

pessoas são construtoras de questões sociocientíficas e participam de processos de decisões. É 

necessário entender a ciência como maior elemento da cultura contemporânea não apenas 

como produto, mas também como processo e parte da cultura. 

A História e a Filosofia da Ciência propiciam aos professores um conhecimento 

profundo das estruturas sintáticas e substantivas das disciplinas e um conhecimento 

pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 1986), representando uma recontextualização do 

paradigma curricular acadêmico (VAILLANT, 2003) e uma reformulação da síntese 

curricular fundamentada nas estruturas disciplinares, acima analisadas (ABD-EL-KHALICK; 

LEDERMAN, 2000; LEDERMAN, 2007). Valente (2003) ainda defende que a filosofia e a 

história da ciência, dentro de uma visão externalista, poderiam ser a ponte entre o 

conhecimento científico e o conhecimento escolar. 

A HPS (History and Philosophy of Science) é necessária para o desenvolvimento 

profissional de professores. Tem alguma independência do currículo, mas se relacionem com 

ele (ADÚRIZ-BRAVO, 2001). Discussões sobre HPS representam uma segunda ordem de 

reflexão sobre os conteúdos e métodos da ciência e contribuem positivamente para a 

autonomia e o pensamento dos professores nas decisões curriculares, quando se transforma a 

ciência dos cientistas na ciência escolar, contribuindo, assim, para a transposição didática, a 

estrutura dos conhecimentos dos conteúdos e o conhecimento pedagógico dos conteúdos.  

Além de um valor intrínseco, a HPS tem um valor instrumental por orientar o trabalho 

didático e contribuir para a maturidade profissional. Com efeito, é importante articular 

didática, epistemologia e formação. O conhecimento metacientífico exerce uma função 

organizadora do conhecimento de base do ensino e articula o conhecimento disciplinar, 

pedagógico, psicológico e didático (ADÚRIZ-BRAVO, 2001). 

Em relação ao aprendiz, contribui para o desenvolvimento de conceitos, capacidades, 

atitudes e interesses que desencadeiam produções de significados. A ciência é vista como 

integrada na cultura, incluindo-se suas relações com outros saberes e contextos inter e 

transdisciplinares, como tecnologia, história, arte, religião, economia e outras atividades 

humanas. Mostra que a ciência não está apenas envolvida na cultura, ela é uma cultura. 
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Busca-se um modelo de disciplina científica que incorpore paradigmas, conceitos e princípios 

(Núcleo), aplicações (Corpo) e concepções alternativas e senso comum (Periferia). 

Usualmente, o ensino de ciências está restrito ao núcleo, o uso da história da ciência defende 

que a periferia é importante para a disciplina, fazendo dela a disciplina-cultura. A história da 

ciência cria os elementos da periferia que podem dar significado ao núcleo. Somente esses 

três elementos juntos podem dar sustentabilidade a um aprendizado significativo.  

A necessidade da filosofia da ciência no ensino é ainda mais crucial; mesmo que seja 

negada a abordagem histórica, o ensino e a aprendizagem não podem negar a filosofia da 

ciência, mesmo que essa esteja implícita (MATTHEWS, 1994). A filosofia da ciência teria 

uma função metalinguística sobre a ciência. Conceitos epistêmicos como causalidade, teoria, 

modelo, hipótese, experimento, analogia e evidência deveriam ser explicitados enquanto a 

ciência é ensinada, bem como os níveis epistemológico, ontológico, lógico e ético.  

Contudo, esse movimento não é feito sem críticas. Historiadores da ciência criticam o 

uso da história da ciência entre os professores e denunciam a pseudo-história, o presentismo e 

defendem que os elementos da história e filosofia da ciência deveriam estar implícitos em 

todo o currículo. O estudo das metaciências é importante para a problematização de uma 

teoria do ensino e das estruturas sintáticas e substantivas. 

 

2.2.1.1 Estruturas sintáticas e substantivas: centralidade do conteúdo 

 

Para Gauthier et al. (2006), o percurso da definição dos saberes do ensino passa de 

contexto de um ofício sem saberes, para um contexto de saberes sem ofícios e um contexto de 

ofícios de muitos saberes. Inicialmente, a compreensão do ensino como baseada em conhecer 

a matéria, ter talento, intuição, bom senso, cultura geral dificultava a identificação de saberes 

básicos. Apesar de central, para Gauthier et al. (2006, p. 19) ―a ciência do ensino é muito mais 

uma ideia a ser guardada no velho baú das utopias educativas do que uma tarefa já 

concretizada‖. Devido à centralidade do ensino nas sociedades atuais, têm-se buscado uma 

maior profissionalização dos professores e uma definição do repertório do ensino 

(IZQUIERDO-AYMERICH, 2005; CHEVALLARD, 1991).  

Nesse contexto, o trabalho de Shulman (1986, 2005) é uma referência fundamental 

porque propõe uma nova reforma do ensino e denuncia a existência de um paradigma perdido: 

o conhecimento dos conteúdos. Para esse autor, a melhoria do ensino passa pela definição do 

ensino como uma profissão, uma propriedade coletiva, comunitária, em que seja possível 
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desenvolver categorias que tornem pública, comunicável e possível de ser pensada a 

experiência privada dos professores.  

Isso permite uma pedagogia da substância (SHULMAN, 2005) que supere a crença na 

possibilidade de uma pedagogia científica capaz de definir teoricamente os saberes do ensino, 

orientada por uma racionalidade técnica (SCHÖN, 2000), que elimina a especificidade da 

disciplina, seu conhecimento epistemológico, identificando-se vários saberes docentes 

(SHULMAN, 1986, 2005; TARDIF, 2002). Guathier et al. (2006) identificam os saberes 

disciplinares, curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica, experienciais e 

da ação pedagógica. Os saberes da ação pedagógica são os mais importantes e os menos 

conhecidos, e muitos deles são de natureza tácita, idiossincráticos e pouco codificáveis 

(GUATHIER et al., 2006).  

Para Shulman (1986, 2005), o conhecimento pedagógico do conteúdo é o mais 

importante conhecimento do professor, fazendo a diferença entre um especialista em uma 

disciplina e um professor. Esse conhecimento tem recebido maior atenção
49

 e consiste em 

uma amálgama entre a pedagogia e o conhecimento do conteúdo. É o conhecimento 

necessário para o professor transformar os conteúdos em objetos de ensino. É um tipo de 

saber tácito, dependente de estrutura cognitiva e conceitual, mas não redutível a ela, exige um 

conhecimento específico do conteúdo e um conhecimento histórico e filosófico sobre o 

conteúdo. Para Shulman (2005, p. 12), esse conhecimento apresenta um carácter complexo e 

profundo: 

[são] as estruturas sintáticas e substantivas de uma disciplina. Esta visão das fontes 

do conhecimento dos conteúdos implica necessariamente que o professor não 

somente deve compreender a fundo a matéria específica que ensina, senão ademais 

deve possuir uma ampla formação humanista, que deve servir como um marco para 

a aprendizagem adquirida anteriormente e como um mecanismo que facilite a 

aquisição de uma nova compreensão. 

 

Esse é um conhecimento presente em um especialista no ensino. A pesquisa sobre 

especialistas tem revelado que seus conhecimentos são, em grande parte, de natureza tácita 

(TALA, 2012) e incluem conhecimento dos conceitos, operações algorítmicas, compreensão 

das classes de erros dos estudantes e a apresentação do currículo. Isso sugere uma natureza 

multidimensional do conhecimento da matéria do professor e a íntima relação entre a própria 

compreensão conceitual do professor e a habilidade para uma compreensão didática da 

matéria por parte do professor, inclusive o conhecimento curricular e o conhecimento das 

                                                           
49

A revista espanhola Curriculum e a formacion del professorado publicou, no ano de 2005, uma edição 

denominada ―Professor de substância‖, atualizando essa temática. Um dos artigos é tradução do texto original de 

Shulman (1986), em que esse debate inicia. 
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dificuldades do estudante. Leinhardt e Smith (1985) informam que os professores 

especialistas exibem uma estrutura hierárquica mais refinada para seu conhecimento, 

sugerindo a importância da profundidade e da organização da matéria para o ensino. 

O que os professores necessitam saber sobre suas matérias ultrapassa o conhecimento 

dos especialistas na disciplina; os professores também necessitam compreender sua matéria e 

formas de promover a aprendizagem. O professor, além de especialista na disciplina, deve 

tornar-se um especialista da didática da especialidade (ZABALZA, 2004; VIEIRA; SILVA; 

ALMEIDA, 2009; VIEIRA, 2005).  

Professores e especialistas têm metas primárias diferentes. Os especialistas criam um 

novo conhecimento da disciplina, preocupam-se com o avanço do conhecimento (SAVIANI, 

2008), ao passo que professores tornam o conhecimento objeto de ensino. Essas metas 

diferentes requerem compreensões relacionadas, porém distintas, da matéria. Entretanto, o 

conhecimento da matéria dos professores, celebrado como todo poderoso nas pedagogias 

tradicionais, ou descoberto como mero engano nas pedagogias que se opunham ao 

tradicionalismo, tem provocado mais controvérsia que estudo (GROSMAN; SUZZANE; 

SCHULMAN, 2005). É consenso que envolve no mínimo quatro dimensões: conhecimento 

do conteúdo, conhecimento sintático, conhecimento substantivo e crenças acerca da matéria. 

A profundidade e a organização do conhecimento do conteúdo são dimensões 

importantes do ensino (LEINHARDT; SMITH, 1985). Os professores compreendem o mapa 

mais amplo de sua matéria quando entendem as relações entre tópicos ou habilidades com 

tópicos mais gerais em seu campo, tornando-os também mais efetivos no ensino de suas 

matérias. Por exemplo, quando compreendem conceitos epistêmicos como causa, fenômeno, 

problema, lei, teoria, modelo, experiência, ou os obstáculos epistemológicos relacionados.  

O conhecimento dos professores também sofre uma mudança muito grande quando 

eles começam a ensinar e quando o conhecimento inicial do conteúdo se enriquece com o 

conhecimento dos estudantes, do currículo e do contexto do ensino. O conhecimento do 

conteúdo, ou a falta dele, pode afetar a maneira como os professores criticam os livros de 

textos, como selecionam o material para ensinar, como estruturam seus cursos e como 

conduzem a instrução.  

Assim, é possível prescrever alguns princípios para a formação de professores de 

ciências. Os futuros professores devem entender a centralidade do conhecimento do conteúdo 

para o ensino e as consequências de uma falta de conhecimento e necessitam aprender acerca 

dos princípios organizativos de uma matéria, estruturas sintáticas e substantivas, e da 
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epistemologia do conteúdo. Além disso, os professores principiantes devem desenvolver a 

habilidade de adquirir novos conhecimentos, seja acerca da didática seja acerca da matéria, e 

a habilidade de refletir sobre e aprender com a experiência, que são dependentes também da 

dimensão de compreensão do conteúdo. 

O conhecimento do conteúdo depende das estruturas substantivas e sintáticas, que são 

as estruturas mais profundas de uma disciplina. As estruturas substantivas são os paradigmas 

ou marcos que guiam ou têm guiado o foco de indagação, ditando, de muitas formas, as 

questões que os investigadores levantam e as direções que propõem. As estruturas sintáticas 

de uma disciplina são os cânones da evidência e as provas por meio das quais o novo 

conhecimento é admitido em um campo; as demandas do conhecimento atual são 

consideradas menos justificadas. O conhecimento das estruturas substantivas, seja tácito seja 

explícito, tem importantes implicações com os princípios de seletividade do ensino.  

Uma falta do conhecimento sintático pode limitar seriamente as habilidades dos 

futuros professores para aprenderem nova informação em seus campos. Sem um firme 

domínio sintático da disciplina, os futuros professores podem ser incapazes de distinguir entre 

afirmações legítimas ou não legítimas de um campo e podem tornar-se incapazes de 

argumentar. Quando o conhecimento muda, os professores precisam ser capazes de avaliar 

novas teorias e explicações. Esse treinamento na estrutura sintática facilita que um professor 

conheça como adquirir novo conhecimento, de maneira responsável e crítica.  

Dado o impacto potencial que o conhecimento das estruturas substantivas de um 

professor pode ter sobre sua ação didática, os formadores de professores necessitam 

incorporá-las nos programas de formação do professorado. Devido à centralidade dessa 

questão, todos os estudantes envolvidos, tenham ou não interesse em ensinar, se beneficiarão 

com isso. 

No contexto do ensino superior, essa questão é ainda mais grave. Ao perfil do 

professor universitário agregam-se, atualmente, além das competências científicas, outras de 

carácter pedagógico, relacional e de gestão. A própria ciência exige, na atualidade, uma 

didatização (IZQUIERDO-AYMERICH, 2012). A dimensão pedagógica torna-se faceta da 

qualidade do ensino superior, fazendo deslocar a concepção de ensino, centrada no professor e 

nos conteúdos, para uma concepção do ensino centrada na aprendizagem e no aprendiz.  

A um modelo de saber transmitir sobrepõe-se um modelo do saber reconstruir e, 

principalmente, de dar sentido (VIEIRA; SILVA; ALMEIDA, 2009). Do professor como um 

profissional informativo passa-se para um profissional interpretativo, de uma orientação 
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tecnicista e cientificista para uma orientação prática e emancipatória. Conclui-se que é 

necessário um conhecimento profundo das estruturas substantivas e sintáticas, objeto de 

estudo das metaciências analisadas abaixo.  

 

2.2.2.2 Campos teóricos estruturantes da epistemologia 

 

Dada a importância das metaciências na educação científica, qual é a sua natureza e 

como integrá-la no currículo de formação de professores? Essa foi a pergunta orientadora da 

tese de doutorado de Agustin Adúriz-Bravo (2001), que organiza o núcleo de sua proposta na 

análise composicional por épocas e campos teóricos estruturantes.  

Para Adúriz-Bravo (2001) a epistemologia é uma corrente do pensamento humano 

derivada do idealismo alemão. O autor a divide em três épocas (figura 8).. A primeira 

corresponde ao positivimo lógico e à concepção herdada correspondente ao início e 

institucionalização da filosofia da ciência como disciplina autônoma, na década de 1920, 

quando da constituição do círculo de Viena, até a publicação do livro de Tomas Kuhn, em 

1962
50

. 

A segunda é constituída pelo racionalismo crítico e pela nova filosofia da ciência. Esse 

movimento foi iniciado com as críticas ao positivismo lógico pelo círculo de Viena, na França 

por Gaston Bachelard e na Alemanha por Karl Popper, até a absorção definitiva na sociologia 

da ciência do enfoque historicista e externalista, proposta por Tomas Kuhn, na década de 

1980. 

A terceira época consiste no pós-modernismo e nas visões contemporâneas. Apresenta 

visões sociológicas de forte cunho externalista e relativista, demarcadas pela publicação do 

livro de Paul Feyerabend (1989). Esse período recebe muita influência dos estudos sociais da 

ciência, culminando com a guerra das ciências e a compreensão da ciência como um discurso, 

uma sociologia. É marcado por muitas escolas epistemológicas que debatem a especificidade 

da racionalidade científica. 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Kuhn remete à obra de Fleck, já citada nesta tese. 
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Figura 8 - Periodização da epistemologia do século XX 

 

 

Fonte: Adúriz-Bravo (2001) – com permissão do autor. 

 

Outras visões contemporâneas (neoanalítica, estruturalista, semântica, evolucionista, 

axiológica, cognitiva) buscam um equilíbrio entre esses extremos e recuperam tópicos 

clássicos da epistemologia dentro de uma perspectiva semântica e centrada no conceito de 

modelo teórico. Essa corrente tem sido reiteradamente utilizada para a fundamentação da 

ciência escolar e uma teoria dos conteúdos escolares (IZQUIERDO-AYMERICH; ADÚRIZ-

BRAVO, 2003, 2005; IZQUIERDO-AYMERICH, 2005; ADÚRIZ-BRAVO, 2012).  

Para organizar a epistemologia necessária ao ensino de ciências, Adúriz-Bravo (2001) 

propõe os campos teóricos estruturantes definidos como ―um conjunto coerente de ideias 

fundamentais que outorgam identidade a uma disciplina acadêmica‖ (ADÚRIZ-BRAVO, 

2001, p. 151). São conjuntos de ideias estruturantes densamente ligadas por meio de sua 

afinidade temática, que utiliza uma formação conceitual binária selecionada por afinidade 

temática ao ―longo do núcleo literário dos textos de filosofia da ciência com suas perguntas 

fundamentais, analogias clássicas, exemplos paradigmáticos e autores.” (ADÚRIZ-BRAVO, 

2001, p. 141). Essa noção é retirada do contexto da análise estrutural das disciplinas 

científicas, tanto eruditas como escolares. O conceito de estrutura sintática e substantiva foi 

defendido por Schwab (1962, 1964, 1966) no contexto do currículo disciplinar.  
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As ideias estruturantes seriam conceitos disciplinares de altíssimo nível de 

generalidade e inclusividade ausubeliana (AUSUBEL, 2000), capazes de organizar 

teoricamente os distintos conceitos e modelos presentes na estrutura de coerência de uma 

disciplina e no currículo e de prescrever seu ensino (GAGLIARDI, 1986). Seriam os eixos 

diretores de organização profunda, tanto sintática como curricular, de uma área de 

conhecimento, necessários para a transposição didática (CHEVALLARD, 1991), a 

compreensão e a transformação (SHULMAN, 2005). São elementos transversais entre o 

conhecimento científico e o conhecimento escolar. 

Adúriz-Bravo (2001) defende seis campos teóricos epistemológicos, como 

representados na figura 9. Os campos epistemológicos ―objetivam garantir que, sem saber 

demasiado epistemologia, seja possível selecionar ideias metateóricas diretamente vinculadas 

à melhora da educação científica‖ (ADÚRIZ-BRAVO, 2001, P.137) e proporcionar ao 

professor um modelo estrutural e funcional da epistemologia como disciplina com valor na 

didática das ciências. 

 

Figura 9 - Proposta teórica dos campos estruturantes da epistemologia para a formação de professores 

 

Fonte: Adúriz-Bravo (2001, p. 106) 

 

O objetivo fundamental é construir uma ferramenta combinada entre análise, desenho 

e formação:  

[uma] ferramenta de análise porque trata de construir uma imagem da arquitetura 

interior das propostas de ensino da epistemologia, gerando um critério de 

classificação das propostas descobrindo similitudes e diferenças. Combinando 

épocas e campos, permite o desenvolvimento temático de como a epistemologia 

funciona ao modo de um mapa com fins classificatórios (analíticos) e também 

didáticos (sintéticos). (ADÚRIZ-BRAVO, 2001, p. 140). 
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É uma ferramenta de avaliação na medida em que permite reconhecer forças, 

debilidades de propostas de ensino, encontrando os tópicos privilegiados e suas 

relações, valorando a atualidade e pertinência dos modelos epistemológicos e 

identificando também questões que não são exploradas. (ADÚRIZ-BRAVO, 2001, 

p. 140).  

 
É uma ferramenta de desenho, planejamento, na medida em que provê guias, 

orientações para modificar, combinar e/ou completar propostas de ensino da 

epistemologia existentes, ou realizar novas propostas. (ADÚRIZ-BRAVO, 2001, p. 

140). 

 
Primeiro, porque [...] os campos permitem ao professorado de ciências fazer uma 

avaliação teoricamente fundamentada das propostas mais adequadas para a 

necessidade didáticas especificas. E segundo porque os campos permitem gerar 

iniciativas originais de formação epistemológica do professor, particularmente se 

instrumentaliza através de ideias epistemológicas chave, ou outros mecanismos que 

reduzam seu grau de abstração e formalidade e facilitem sua transposição ao ensino 

de ciências. (ADÚRIZ-BRAVO, 2001, p. 145).   

 

Os campos correspondência e racionalidade formam o núcleo da epistemologia 

clássica, analisam a ciência como produto, numa perspectiva sintática, justificacionista e 

centrada na linguagem, na lógica e na explicação teórica, na busca da teoria pura, neutra, 

universal e desenraizada da práxis, normalmente problematizada entre os polos 

positivismo/realismo, objetivismo/relativismo. 

O problema da correspondência trata do realismo científico, um dos mais antigos da 

epistemologia, da relação entre o conhecimento científico e a realidade representada. As 

propostas clássicas podem ser agrupadas nas posições realistas e antirrealistas, que se dividem 

em muitas outras ramificações (instrumentalistas, operacionalistas, relativistas, pluralista). 

Em um extremo desse debate, a visão realista ingénua fundamenta-se em uma versão 

forte do princípio de correspondência, que estabelece uma relação quase biunívoca e 

especular entre os termos científicos e as entidades. Essa posição foi muito criticada ao longo 

do século XX e novas versões foram construídas, como o realismo convergente (Popper) e o 

realismo crítico. Num outro extremo, desenvolveram-se posições antirrealistas como o 

instrumentalismo, que supõe que as entidades teóricas são apenas ferramentas para organizar 

o mundo dos fenômenos e não têm uma contrapartida ontológica. Defende que as teorias são 

criações livres da mente com relativa independência da realidade e são julgadas por sua 

eficácia na resolução de problemas, como, por exemplo, a previsão de fenómenos. 

Com a virada historicista, desenvolvida principalmente após Tomas Kuhn, que teve 

como uma de suas consequências principais mudar o foco da epistemologia para a prática 

cientifica, tem havido um período de prevalência do instrumentalismo como relação válida 

entre ciência e predição.  
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Com o desenvolvimento das ciências cognitivas, a sociologia da ciência e da didática 

das ciências tem mudado o foco para o construtivismo epistemológico (COSTA PEREIRA, 

2007; ADÚRIZ-BRAVO, 2001). Ian Hacking (1983) defende mesmo que o problema do 

realismo, central na epistemologia clássica, é irrelevante para o estudo da ciência real e 

interventiva, a ciência como se faz, como o é o caso da química. Defende, assim, um realismo 

de entidade ou experimental, que define a realidade dos entes como dependente da 

operatividade. 

No contexto educativo, Adúriz-Bravo (2001) defende a necessidade de recuperar 

elementos do instrumentalismo e do construtivismo, importantes para se pensar elementos da 

ciência atual como uma construção humana e manter-se numa postura realista consistente. 

Isso é necessário para não se cair no risco de uma atitude instrumentalista ou construtivista 

radical que pode levar a um pragmatismo ou relativismo exagerado, que são aberrações 

epistemológicas incompatíveis com a existência da didática das ciências, uma vez que negam 

a relevância e a especificidade da componente científica da educação. 

Para Adúriz-Bravo (2001), uma atitude realista crítica junta a característica de eficácia 

instrumental do instrumentalismo, a adequação empírica do construtivismo e uma pretenção 

de as teorias científicas captarem, em parte, a estrutura profunda da realidade. O realismo 

crítico reconhece que as entidades são criações do intelecto e que tomam sentido no contexto 

sociocultural em que surgem. O mundo pensado da ciência é formado por um sistema 

conceitual e pelo mundo. O realismo crítico também é pragmático no sentido de que entende 

que os modelos são explicações parciais, selecionadas com base em objetivos específicos de 

cada problema científico. 

O campo de racionalidade também tem recebido duas sistematizações. Uma visão 

racionalista, que defende uma ideia a priori de racionalidade, geralmente fundamentada na 

lógica do pensamento hipotético-dedutivo, e utiliza um princípio normativo para avaliar o 

desenvolvimento das disciplinas científicas. Como posições contrárias e antirracionalistas, 

coloca-se o relativismo, que aponta o meio cultural como princípio de validade das verdades 

científicas. 

No contexto da didática das ciências, fundamentado principalmente na concepção 

semântica ou no modelo teórico (ARIZA; ADÚRIZ-BRAVO, 2011), defende-se a 

racionalidade moderada como mais adequada à situação da ciência dentro da naturalização da 

epistemologia que abandona critérios apriorísticos. Essa racionalidade pressupõe a atividade 

científica como racional, desde que alcance uma coerência entre meios e fins. É uma via 
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hipotética e instrumental da racionalidade que defende uma adequação pragmática entre 

objetivos, constructos, métodos e princípios de uma disciplina científica. Pragmaticamente, os 

elementos teóricos guardam, em cada momento histórico, uma dependência em relação a 

metas, valores e contextos de uma disciplina. 

O campo epistemológico linguagem e representação refere-se ―a operação pela qual o 

conhecimento sobre o mundo, que provém de processos cognitivos de modelização, se 

objetiva e se comunica mediante conjuntos organizados de ferramentas simbólicas, que 

constituem linguagens em sentido amplo.‖ (ADÚRIZ-BRAVO, 2001, p. 167). Segundo 

Adúriz-Bravo (2001, p. 172): 

A epistemologia clássica analisava a linguagem científica escrita em termos de seus 

conceitos constitutivos e das relações entre eles. As visões atuais, desde uma 

perspectiva mais pragmática e retórica, recuperam o valor da abdução, a analogia e a 

metáfora como mecanismos de construção de sentido na ciência erudita e escolar, 

propondo uma concepção multissemiótica da linguagem científica, que inclua, de 

maneira ordenada, as diversas formas de representação. 

 

Tradicionalmente, a epistemologia tem considerado o estudo das teorias científicas 

como uma das pedras angulares da investigação do conhecimento estruturado. Tem 

investigado as diferentes entidades da ciência (conceitos, princípios, definições, hipóteses, 

leis, modelos, tipos), propondo uma hierarquia entre eles.  

Nessa hierarquia, a teoria era considerada a categoria mais complexa e inclusiva, a 

unidade de análise para a reconstrução racional da ciência. Pressuponha-se que a 

representação da ciência se objetivava proposicionalmente nos diversos sistemas conceituais 

altamente organizados que constituíam as teorias científicas. O projeto da epistemologia era, 

então, estudar exaustivamente a estrutura sintática das teorias de um ponto de vista lógico e 

linguístico, privilegiando uma linguagem formal e axiomática. 

Esse enfoque proposicional dá ênfase ao conceito como unidade funcional e utiliza 

uma concepção atomística da linguagem. Estava explícito no projeto de unificação da ciência 

do círculo de Viena que buscava axiomatizar e formalizar as teorias de todas as ciências. Esse 

enfoque, principalmente pela complexidade e heterogeneidade das teorias científicas, veio a 

perder força. 

Alega-se que as reconstruções racionais da ciência propostas por esse enfoque 

excluem contribuições práticas usadas pelos cientistas em seu trabalho e enfatizam os 

aspectos lógico-linguísticos em detrimento dos aspectos representacionais e diagramáticos. 

Baseados nas ciências cognitivas e contrários à posição tradicional, os modelos de 

ciência atuais têm caracterizado o modelo representacional (simbólico, analógico, operativo), 



145 

 

 
 

deixando de lados os aspectos formais. O interesse central dessa visão teórica é considerar os 

diversos mecanismos de representação do mundo (ADÚRIZ-BRAVO, 2012; SUPPE, 1989; 

GIERE, 1992). Tanto as teorias como as representações se comunicam mediante diversas 

linguagens (gráficas, simbólicas, icônicas, computacional etc.). 

A preocupação metodológica também foi um tema central na epistemologia clássica e 

foco do campo epistemológico intervenção e método. O método científico tem sido posto no 

sentido da possibilidade de algoritmização, centrado na ciência como produto. O enfoque 

metodológico guarda relação com o campo de correspondência e racionalidade, ou seja, com 

compromissos metafísicos explícitos ou implícitos. 

As posições dividem-se entre um viés positivista que crê em um método 

universalmente válido para toda a ciência e um pluralismo que sustenta que cada ciência, em 

sua especificidade, cria seu método próprio. Na contemporaneidade, tem-se recuperado uma 

visão mais unificada do método científico, tendo como elemento central a abdução científica 

como processo de modelização. Atualmente tem-se alterado a perspectiva metodológica para 

uma perspectiva praxeológica, focada na atividade transformadora e interventiva da ciência 

(ECHEVERRÍA, 1995, 2003), reduzindo-se fronteiras entre a entre ciência e tecnologia. 

Contextos e valores. A epistemologia clássica separava o contexto de descoberta do 

contexto de justificativa (REICHENBACH, 1938), relacionando essa distinção a outras, como 

epistemologias internalistas versus externalistas e análises sincrónicas versus diacrónicas. A 

epistemologia clássica centrou no contexto de justificativa, na busca de elucidar os 

mecanismos lógicos pelos quais o conhecimento científico é validado e ingressa no corpo de 

uma ciência estabelecida. 

A virada histórica reconhece a importância do contexto de aplicação. Recentemente 

Echeverría (2003) incluiu o contexto da educação como elemento importante no 

desenvolvimento da ciência. Esses quatro contextos (descoberta, justificação, aplicação e 

educação) se interpenetram em diversos cenários na trama social. Eles criam conhecimentos e 

valores que se aplicam e se transmitem em diversos públicos: políticos, legisladores, 

economistas, filósofos, epistemólogos, historiadores, éticos e juristas; tecnólogos, 

engenheiros; professores, periodicistas, divulgadores da ciência. 

O conceito de contexto está naturalmente vinculado a valores que sustentam a 

atividade científica. Na primeira época da epistemologia, era proposto um modelo de 

neutralidade axiológica. O pós-modernismo, levando ao extremo as ideias kuhnianas, 

exagerou na influência dos fatores externos, afirmando a ciência como uma construção social. 
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A epistemologia contemporânea busca um ponto de equilíbrio, ao reconhecer a ciência como 

uma construção humana e regulada pelo critério de verdade. 

Evolução e juízo. No início, o foco da epistemologia foi pouco a evolução das 

disciplinas e propôs uma visão simplificada na noção de cumulatividade. A nova filosofia da 

ciência questiona essa noção e propõe visões revolucionistas e evolucionistas.  

Normatividade e recursão. Esse último campo se refere à reflexão que a própria 

epistemologia faz sobre se própria. Uma terceira ordem do discurso. O principal problema 

colocado é a questão da normatividade, saber até que ponto os modelos da epistemologia 

podem ser usados como prescrições, se podem ser explicativos e se determinam como intervir 

na prática científica. 

Os modelos epistemológicos gerados até então têm tido a física como exemplo de 

disciplina, buscando um equilíbrio entre rigidez e simplicidade. Esse procedimento tem 

gerado modelos racionalistas ao extremo, que excluem boa parte da ciência produzida. 

Normalmente, esse campo tem se dividido entre um monismo científico que aposta na 

supremacia de um modelo explicativo de uma ciência e um pluralismo que aposta em 

variados e irredutíveis modelos. Inicialmente, a física ofereceu modelo nem só para todas as 

ciências, mas também para todo saber. 

Com a proposta dos campos estruturantes da epistemologia, Adúriz-Bravo (2001) 

avança para um modelo complexo de ciência. Para Adúriz-Bravo (2008), a epistemologia 

contemporânea concebe uma ciência como um fenômeno singularmente complexo, no qual as 

facetas do processo e de produto estão intimamente ligadas e resultam difíceis de separar. 

Essa visão ―complexa‖ rompe com as tradicionais divisões entre o contexto de descoberta e o 

contexto de justificação (ECHEVERRÍA, 1995), entre o cientista individual e a comunidade 

científica (GIERE, 1988) e entre o discurso escrito institucionalizado e a prática ―privada‖ de 

fazer ciência (IZQUIERDO-AYMERICH, 2003). 

Com a diluição dessas dicotomias, se tem avançado até uma série de modelos 

epistemológicos. Esses modelos focalizam diferentes aspectos parciais do objeto representado 

– a ciência –, porém, compartem algumas características comuns, que os separam da chamada 

concepção herdada da epistemologia.  

Para Adúriz-Bravo (2008), sua proposta de modelo complexo de ciência, levantado 

pela revisão da epistemologia nos últimos 60-70 anos, inclui uma racionalidade moderada, um 

realismo moderado como mais coerente para a ciência. Segundo o autor, essas epistemologias 
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incluem no rótulo de ―disciplina científica‖ uma série de campos tradicionalmente excluídos 

pela ciência ―positiva‖, que buscava um critério de demarcação entre ciência e não ciência.  

Adúriz-Bravo também situa a ciência, em cada momento histórico, no centro de um 

complexo sistema de relações sociais e culturais, retirando, assim, a distinção entre história 

interna e história externa, que desloca o centro de interesse da análise epistêmica da unidade 

―teoria‖ para o ―modelo‖ (ADÚRIZ-BRAVO; IZQUIERDO-AYMERICH, 2003). Também o 

juízo científico é naturalizado, visto como uma interação de decisões individuais e fatores 

sociais (GIERE, 1988). A compreensão científica atual Torna complexo o conceito de 

semiose científica, incorporando aspectos que provêm da intervenção (experimental ou de 

outros tipos) e da elaboração do texto científico (IZQUIERDO-AYMERICH; ADÚRIZ-

BRAVO, 2005); estudam-se as componentes práticas e os valores das idéias científicas, assim 

como os fenômenos de transmissão e comunicação da ciência.  

Nesse modelo, Adúriz-Bravo (2008) descreve quatro dimensões da ciência: a 

dimensão gnosiológica, que se refere à estrutura do conhecimento da disciplina; a dimensão 

praxeologia, que se refere à produção e ao uso da aplicação desse conhecimento; a dimensão 

axiológica, que se refere aos valores implicados tanto no processo como no produto da 

investigação; a dimensão retórica, que se refere à linguagem usada no jogo da investigação, 

que inclui um componente comunicativo e de convencimento que lhe é próprio. 

2.2.2 Perspectivismo químico: currículo com base na práxis química 

 

As investigações acima sustentam conflitos teóricos não resolvidos. Primeiramente, há 

uma negação do interesse técnico, interesse legítimo da química. No Brasil, prevalece a busca 

de um currículo emancipatório sem atenção à filosofia: objetivo da educação química como 

superação da racionalidade técnica (SCHNETZLER, 2008), formação empírico-analítica 

(MORADILLO, 2010) e foco da pesquisa educacional em abordagem instrumental. 

Em segundo, ausência de reflexão sobre a especificidade disciplinar da química. 

Apesar de o currículo focar nos conteúdos disciplinares, de orientação acadêmica, a 

comunidade de ensino de química foi construída pela oposição aos conteúdos, sem a 

problematização da especificidade disciplinar da química no âmbito disciplinar, pedagógico e 

filosófico. 

Em terceiro, busca de emancipação sem atenção à filosofia. As referências teóricas 

pertencem, em sua maioria, à sociologia, à pedagogia, com escassa atenção para a filosofia, e 
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às metaciências (filosofia, história e sociologia da ciência). As metaciências que estão 

integradas ao currículo são de natureza ainda positivista ou ligadas à história da filosofia da 

ciência; correntes contemporâneas como a modelo-teórica estão ausentes, bem como a 

filosofia da química.  

Em quarto, enquanto o currículo escrito vincula-se à dimensão gnosiológica da 

química, o currículo real prioriza a dimensão praxeologia e axiológica. Ética foi a 

preocupação principal dos professores, sendo esse um tema ausente no currículo escrito. 

Utilizando as categorias de Bernstein (1990, 2000), poderíamos classificar o currículo 

de química como do tipo coleção, em oposição ao currículo integrado. No currículo tipo 

coleção, as disciplinas têm pouca integração entre si e a pedagogia é caracterizada por forte 

classificação e enquadramento. Para Bernstein (1990), o currículo tipo coleção encontra-se em 

cursos com forte inserção no sistema produtivo, como é o caso do curso de química. Para o 

Van Berkel (2005), uma das formas de sair dessa estrutura rígida e isolada é o esforço 

combinado de educadores químicos e filósofos da química. Ele observa: 

Uma nova ênfase curricular pode ser vista como uma combinação coordenada de 

uma estrutura filosófica e pedagógica específica. É neste ponto que as fontes da 

história e filosofia da química podem apoiar uma análise de material educativo e 

estruturas filosóficas específicas, contido em uma alternativa ou ênfase em novo 

currículo […] Os esforços combinados de educadores químicos e filósofos 

químicospodem conduzir a uma maior elucidação e elaboração de um desenho 

curricular para a química. (VAN BERKEL, 2005, p. 135). 

 

Entretanto, essa escolha ainda não tem sido realizada em nível nacional e mundial e, 

apesar do empenho, o currículo disciplinar persiste (LOPES, 2007). Isso indica para a nossa 

investigação o caminho de busca de um perspectivismo químico para o currículo com base na 

filosofia da química. Devem ser investigadas perspectivas pedagógicas, filosóficas e 

disciplinares internas à química mediante a filosofia da química. Primeiramente, deve-se 

utilizar a filosofia da química para descrever a práxis química, campos estruturadores e 

organizadores da práxis química; outra direção é utilizar essa problematização para propor um 

currículo de química com base na problematização da práxis química. Antes, entretanto, 

devemos problematizar uma perspectivação do currículo. 
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2.2.3.1 Conhecimento, interesse e práxis 

 

A relação da filosofia e da ciência com a crítica da razão moderna está no cerne da 

problematização dos teóricos da escola de Frankfurt e, de modo diferente, em seu discípulo 

Habermas. Habermas busca construir uma epistemologia social crítica pelo reposicionamento 

da relação entre filosofia e ciência, conhecimento e interesse, epistemologia e ciência, ciência 

e sociedade. Isso o leva a construir uma nova relação entre teoria e prática, teoria e práxis. 

Para Goergen (1996, p.9): 

Propõe Habermas novos caminhos para a razão que, em uma palavra, desloca o 

fundamento da razão subjetiva para o da intersubjetividade ou da dialogicidade. Se 

no modelo da racionalidade moderna tinha como medida e critério de verdade 

absoluta e o êxito operacional, o modelo da razão comunicativa, proposto por 

Habermas, assenta suas pretensões de verdade sobre o entendimento intersubjetivo. 

A verdade, o bem e o belo perdem seu sentido transcendental para adquirir um novo 

fundamento histórico e dialógico. 

 

Para Habermas, o grande desafio consiste em encontrar elementos que possam 

permitir a reconstrução da razão, recuperando pela crítica as outras dimensões que foram 

diminuídas e eclipsadas pelo poder estratégico da racionalidade científica e universalização da 

racionalidadecognitivo-instrumental. O propósito é restabelecer uma nova mediação entre 

teoria e prática, instaurando, assim, uma nova unidade entre teoria e práxis. 

Para Habermas, o grande desafio consiste em encontrar elementos que possam 

permitir a reconstrução da razão, recuperando pela crítica as outras dimensões que foram 

diminuídas e eclipsadas pelo poder estratégico da racionalidade científica e universalização da 

racionalidade cognitivo-instrumental. O propósito é restabelecer uma nova mediação entre 

teoria e prática, instaurando, assim, uma nova unidade entre teoria e práxis. Para Habermas 

(1994), a sociedade atual é acompanhada da ideologização da ciência e da técnica. Aciência 

tornou-se, de um modo geral, a principal força determinante de toda a realidade, não só 

natural, mas também política, histórica e social. Ocorreu, assim, uma tecnificação da ciência e 

uma cientificização de todo o saber. Houve uma colonização do mundo da vida pelo sistema, 

que trouxe consigo uma contaminação do processo emancipatório e a perda da dimensão 

pedagógica e cultural, isto é, a dimensão formativa. 

Para Habermas (1982, 1994), entretanto, o combate ao tecnicismo não se faz mediante 

um antitecnicismo irracional,mas sim mediante uma crítica racional da técnica que a relativize 

em  relação à ética (COUTINHO, 2002, p.72), com a natureza tida como parceira, e não como 

objeto, e remetendo a outra estrutura de ação: a interação mediatiza da por símbolos 

contrapõe-se à atividade racional relacionada a um fim. Não se trata, para Habermas, de 
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suprimir a racionalidade técnica, historicamente inultrapassável, nem mesmo desublimá-la 

graças a uma tecnologia moderada e ecológica; trata-se, antes, de limitá-la e de subordiná-la a 

uma racionalidad e ética libertadora, de relacionar técnica com moralidade. 

A preocupação central de Habermas é saber qual a direção que a filosofia deve tomar; 

ele insiste muma filosofia não cientista da ciência, com nítida intenção prática (COUTINHO, 

2002, p.82). Habermas objetiva fundar uma epistemologia que coordene conhecimento e 

interesse como constitutivos da própria experiência antropológica do ser humano. Uma 

antropologia filosófica baseada nas duas dimensões estruturais do homem, o trabalho e a 

interação, poderá produzir uma filosofia da atividade estrutural do homem (COUTINHO, 

2002, p.83). 

Habermas mostra que existem interesses no interior das ciências que, longe de 

desvirtuá-las,como fez o positivismo, as tornam mais significativas para o homem. Isso 

possibilita uma nova teoria do conhecimento concebida como teoria da sociedade, como 

história da autoconstituição do homem, dando conta da relação ciência e sociedade. 

Habermas revela o enraizamento antropológico da prática científica, em particular do 

conhecimento científico, e ―busca, através da reflexão crítica do processo histórico em que a 

teoria está submersa, desmascarar poderes opressores, cujo despotismo são derivados 

unicamente do fato de não terem sido descoberto como tais.‖ (COUTINHO, 2002, p. 51). 

Habermas busca uma epistemologia em que não haja contradição entre pensamento e ação, 

técnica e moralidade. 

A principal crítica de Habermas à ciência é o desenraizamento da práxis vital 

decorrente da ilusão da teoria pura e desinteressada, propriamente, o cientificismo. A honra 

das ciências, segundo Habermas, consiste em aplicar infalivelmente os seus métodos sem 

refletir acerca do interesse que guia oconhecimento. Na medida em que as ciências não sabem 

o que fazem metodologicamente, tanto mais certas estão da sua disciplina. A falsa consciência 

tem uma função protetora. No plano da autorreflexão faltam às ciências os meios para 

enfrentar os riscos de uma conexão insuspeitada entre conhecimento e interesse. O 

desenvolvimento científico gerou a libertação do homem na esfera técnica, mas não provocou 

sua libertação moral e foi, até, um empecilho para tal (COUTINHO, 2002, p. 97). Dessa 

forma,o pensamento moderno é uma contradição entre industrialização e moralidade. 

Para Coutinho (2002, p.73), superada a escravidão em relação aos deuses, o homem 

caiu numa nova escravatura: a das ciências e da técnica. Trata-se da progressiva absolutização 

da razão instrumental que impede que outras dimensões de racionalidades venhama se 
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desenvolver. Arazão instrumental predominante na sociedade capitalista e industrial submete 

os indivíduos ao princípio deprodutividade e do rendimento, reprimindo, dessa forma, a 

suadimensão afetiva, imaginativa e lúdica. 

É necessário, pois, articulação entre o trabalho científico e a reflexão filosófica. Para 

Coutinho (2002, p. 96), ―a ciência que, por suposta independência, considera o 

desenvolvimento da práxis, a qual realmente pertence e deve servir, como algo situado para 

além dos seus propósitos, separando, assim, teoria e práxis, já renunciou, por esse fato, a todo 

o carácter humano‖. ParaHabermas (1982, apud COUTINHO,2002,p.96): 

A teoria crítica deve renunciar à ilusão objetivista do saber,voltando a enraizar as 

ciências no seio da prática social donde emanam, para voltar a situá-las no quadro 

institucional que as produz, com os seus pontos cegos e as suas limitações 

disciplinares, reinvestindo, deste modo, o trabalho crítico da reflexão filosófica. 

 

Habermascriticaofatode,depoisdodesenvolvimentotecnológicoecientífico,osistemadean

álisedasciênciasnaturaistersidoaplicado 

àsciênciassociais,excluindoareflexãoemtornodaracionalidadedasdecisõeséticasepolíticas. 

Entretanto, existeumarelaçãopositivaentreteoriaepráxis. 

Todasasciênciasencontramumaconexãoobjetivaentreoprocessodeinvestigaçãoeapráxi

svital.Eestaconexãonãosedeve,unicamente,àdependênciaexternaqueoâmbitodeinvesti

gaçãotemdasinstituiçõesedasdecisõesdasociedadenem,tãopouco,àaptidãoparaavidaso

cialqueencontramasinformaçõescientíficas.Arelaçãodapráxiscomasciênciaséalgoima

nenteaestas últimas. (HABERMAS,1994, p.55). 

 

Contudo, a filosofia a cabou por ficar reduzida, de filosofia a filosofia da ciência, de 

teoria do conhecimento a teoria da ciência, impedindo, desse modo,que a relação filosofia-

ciência pudesse ser concebida corretamente (COUTINHO, 2002). 

Para Habermas (1994), o impulso emancipador das luzes foi bloqueado pelo 

positivismo, que deixou de lado a interdependência das metodologias das ciências e do 

processo de formação objetivada espéci e humana. Ao contrário, Habermas corrobora Dilthey 

e Peirce, quanto à existência do a priori na ciência. As ciências da natureza enraízam-se numa 

forma pré-científica, a atividade instrumental, como sua condição de possibilidade; as ciências 

do espírito enraízam-se na experiência pré-científica da interação comunicacional, na conexão 

com a vida, da expressão e da compreensão. 

Habermas retoma, segundo Coutinho (2002), a obra de Husserl que analisa a situação 

da Europa e do homem europeu em A crise das ciências e do homem europeu (HUSSERL, 

2008/1936). Nesse texto, Husserl (2008/1936) atribui o estado da ciência e da sociedade 

europeia ao fato de, em ciências avançadas, como a física, ter-se desviado de pensar a teoria 

como ligada à prática, para pensar em uma teoria pura. 
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As disciplinas avançadas, sobretudo a física, teriam desviado daquilo que, 

verdadeiramente, se chama teoria. Para que uma verdadeira cultura científica acontecesse, o 

teórico teria de manter-se separado da práxis, nos seus hábitos racionais. E, de fato, foi na 

direção de uma cultura científica com cariz rigorosamente teorético que se desenvolveu o 

espírito europeu até o presente. Essa matriz de pensamento foi preponderante na filosofia da 

ciência até bem pouco tempo, na chamada epistemologia tradicional, que marginalizou a 

axiologia e a praxeologia da ciência (ECHEVERRIA, 2002). Filósofos da química têm 

reiterado esse fato como uma das razões para o atraso na constituição do campo disciplinar. 

Segundo Coutinho (2002), sob o título da neutralidade axiológica, a ciência conserva 

laços com o c 

omeço do pensamento teórico dos gregos, o compromisso incondicionado com a teoria 

e, no campo epistemológico, a separação entre conhecimento e interesse. A práxis, nesse 

contexto, não se organiza pelas normas do empirismo ingênuo do cotidiano, nem pela 

tradição, mas pela verdade objetiva. O homem deverá se orientar simplesmente pela razão. 

Como consequência, a filosofia passa a ser essencialmente crítica em relação à tradição e aos 

mundos racionais concretos e limitados e em relação aos próprios filósofos. As ciências, ao 

buscarem uma verdade incondicional, caíram no perigo que essa atitude encerra, afastando-se 

dos problemas considerados decisivos para uma humanidade verdadeira (COUTINHO, 2002). 

Nesse contexto, Habermas (1994) faz outra análise. Não é pelo fato de ter rompido 

com o conceito de teoria que as ciências são objetivas, mas, ao contrário, porque também elas 

foram submetidas à ilusão ontológica da teoria pura. O afastamento de uma cosmologia 

ontológica ingénua, que garantia a conjugação com o domínio ético, fez que desaparecessem, 

por inteiro, as concepções que influíam sobre a práxis: os chamados elementos de formação. 

Se na ciência há a recusa da reflexão sobre o contexto da constituição e dos interesses 

que determinam essa constituição, a filosofia, pelo contrário, se quiser desmascarar essa 

ilusão, não deve dar-se o estatuto de teoria pura e desinteressada, mas deve, antes, assumir a 

reflexão dos interesses que a comandam. 

Para Habermas, a conexão insuspeitada entre conhecimento e interesse não ocorre 

porque as ciências se desprenderam do conceito prático da teoria, mas porque não se 

libertaram dele ainda inteiramente. Ou seja, não é porque a ciência e a técnica produzam 

efeitos éticos, é porque estão fundadas neles
51

. A suspeita de objetivismo existe por causa da 
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Isso está explícito já nas famosas antinomias da razão de Kant. A razão não pode decidir sobre elas, contudo a 

ciência deve, necessariamente, decidir sobre de que lado das antinomias pode operar. 
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ilusão ontológica da pura teoria, que as ciências, após a eliminação dos elementos formativos, 

ainda partilham enganosamente com a tradição filosófica. 

O objetivismo não é rompido pela renovação de uma nova teoria, mas pela 

demonstração do que ele mascara: a conexão entre conhecimento e interesse. A filosofia, ao 

renunciar à sua grande tradição, permanece-lhe fiel. Logo que se entende que as proposições 

são relativas ao sistema de referência posto nelas previamente, a ilusão objetivista desfaz-se e 

liberta o olhar para um interesse que dirige o conhecimento. 

Habermas constrói uma nova classficação das ciências fundadas em diferentes 

interesses. Para ele, existe uma tríade epistemológica: as ciências empírico-analíticas têm, 

como atividade, o trabalho, como meio têm a natureza, e estão fundadas no interesse técnico; 

as ciências histórico-hermenêuticas têm, como atividade, a interação, como meio têm a 

linguagem e estão fundadas no interesse prático; as ciências críticas têm como atividade, a 

autorreflexão, como meio têm a dominação e estão fundadas no interesse emancipatório.  

O interesse técnico designa o alcance da razão teórica; o interesse prático designa o 

alcance da razão prática; o interesse emancipatório designa o alcance da razão teórica e da 

razão prática, isto é, do interesse do conhecimento enquanto tal. As ciências empírico-

analíticas utilizam uma linguagem fisicalista; as histórico-hermenêuticas, uma linguagem 

intencional e as ciências críticas, uma linguagem argumentativa. Essa teoria tem sido usada 

para pensar os princípios dos fundamentos curriculares. 

 

2.2.3.2 Teoria curricular e os interesses humanos constitutivos 

 

 

Cada tipo de ciência atende a um campo não redutível a nenhum outro, embora o 

terreno último no qual se fundamenta a ciência seja a dimensão pragmática da comunidade de 

argumentação. Isso significa que a intersubjetividade é sempre o pano de fundo pressuposto 

na constituição de toda a realidade científica. 

Interesse técnico: o trabalho e o controle.  

As ciências empírico-analíticas (ciências naturais, economia, sociologia) desenvolvem 

teorias numa autocompreensão que instaura uma continuidade com o começo do pensamento 

filosófico. Ambos, a ciência e a filosofia, coincidem na intenção cosmológica de descrever 

teoricamente o universo na ordem, conforme leis, tal como ele é.  
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O interesse técnico é o interesse cognitivo das ciências empírico-analíticas que está na 

base da aquisição de conhecimentos que ajudam o homem a ter um controle sobre a natureza, 

e está, portanto, enraizado na necessidade de sobrevivência e reprodução da espécie 

(GRUNDY, 1987). É regulado por um interesse de previsão e do controle dos processos. A 

experiência é organizada a priori, a partir de uma manipulação técnica possível. Essas 

ciências estabelecem uma relação teórico-técnica entre o sujeito e o objeto, formando um 

saber de produção orientado para a criação de condições materiais favoráveis à espécie 

humana. Para Habermas, essas ciências não são contemplativas, buscam o êxito. 

Habermas identifica esse interesse como a agenda das ciências empírico-analíticas que 

geram um tipo de conhecimento enraizado na experiência e na observação, frequentemente 

produzido por meio da experimentação, no positivismo da observação. Teorias associadas 

com essa ciência usam uma conexão hipotético-dedutiva de proposições que lhes permite 

deduzir hipóteses com conteúdo empírico e com alto poder explicativo e preditivo. 

O interesse técnico é, então, um interesse fundamental no controle do ambiente, 

mediante regras de ação baseadas e enraizadas em leis empíricas (GRUNDY, 1987). Um 

currículo orientado pelo interesse técnico fundamenta-se em desenvolver técnicas de controle 

dos processos de ensino/aprendizagens, conforme expressados nos objetivos a priori. 

Interesse prático: o sentido e a linguagem.  

A orientação básica do interesse técnico é o controle, já aquela do interesse prático é o 

entendimento e o sentido. Resulta um conhecimento em forma de entendimento interpretativo, 

de captação de significados sociais que são constitutivos da realidade social, capaz de 

informar e de julgar o juízo prático. O interesse prático está enraizado na necessidade 

fundamental da espécie humana de viver como parte do mundo, não em competição com o 

ambiente para sobreviver (GRUNDY, 1987). 

Significa que esse interesse liga-se com a esfera moral e dos valores, com a dimensão 

pragmática, praxeologia e axiológica. Não que o interesse técnico seja destituído de valores, 

mas os valores se ofuscam na crença do objetivismo e da neutralidade axiológica. A questão 

motivadora do interesse prático não é o que eu posso fazer, mas o que eu poderia fazer? 

Responder a essa questão exige um entendimento da situação, de uma ação em um contexto. 

A produção de conhecimentos por meio da construção de significados é típica das 

ciências histórico-hermenêuticas. O acesso aos fatos dá-se por um entendimento do 

significado, não pela observação. O meio próprio das ciências do espírito é a comunidade, 

intermediada pelos símbolos. A linguagem é o terreno da intersubjetividade. Nas ciências 
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históricas, as teorias não são construções dedutivas, formalizáveis; as experiências não são 

reiteráveis e a falsificação não é possível
52

.  

A noção de consenso é importante com respeito à interpretação do significado 

(GOMES, 2007). A captação do sentido passa pelo consenso de uma comunidade em acordo 

intersubjetivo. As ciências histórico-hermenêuticas vinculam-se fortemente à unidade entre 

interpretação e aplicação, mantendo a conservação e a ampliação das intersubjetividades 

orientadoras da práxis (GRUNDY, 1987). A investigação hermenêutica explora a realidade 

conduzida por um interesse que visa à manutenção e à extensão da intersubjetividade, no 

sentido de compreensão entre indivíduos, suscetível de orientar a ação. 

Em síntese, o interesse prático é um interesse fundamental para o entendimento do 

ambiente por meio da interação baseada em uma interpretação consensual do significado 

(GRUNDY, 1987, p. 14). Os conceitos-chave são entendimento e interação. Quando 

transpostos para o currículo, esses também serão os conceitos chaves. O currículo orientado 

pelo interesse prático não é desenhado no sentido meios-fins, como um produto, mas como 

um processo mediante o qual os atores interagem a fim de construirem significados do 

mundo. Contudo, existe aqui uma contaminação do interesse técnico ao dirigir-se a ação, e 

Habermas defende que é necessário libertar as ciências do espírito da carga de objetivismo em 

que caíram (HABERMAS, 1982). 

Interesse emancipatório: a autorreflexão e a dominação.  

O interesse emancipatório, próprio das ciências críticas, é um interesse humano básico, 

que se traduz na exigência das condições intelectuais e materiais dentro das quais se podem 

estabelecer comunicações e interações não alienadas. Habermas identifica emancipação com 

autonomia e responsabilidade.  

A emancipação processa-se com base em momentos emancipatórios presentes nos 

outros dois interesses. O interesse técnico, ao ter como propósito o domínio da natureza, 

pretende, por meio dele, conseguir a libertação do homem. Do mesmo modo, o interesse 

prático, ao procurar a compressão do sentido da existência, pretende a libertação do homem 

em relação à força das tradições redutoras e opressivas. 

Essa omnipresença do interesse emancipatório no desenvolvimento dos outros dois 

interesses não foi, porém, valorizada pelos curricularistas que têm marcado o 

desenvolvimento dessa área de conhecimento. Normalmente, entende-se o interesse técnico 

como oposto ao interesse emancipatório. Grundy (1987, p. 99) defende que ―o interesse 
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 Ou, pelo menos, falsificável pelos mesmos moldes que nas ciências naturais. 
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emancipatório é largamente incompatível com o interesse técnico, mas compatível com o 

interesse prático.‖  

Por conta desse fato, a história do currículo de ciências pode ser resumida entre um 

foco acentuado na competência técnico-científica, definida pelos domínios conceituais e 

procedimentais da ciência, de um lado, e, de outro, um grupo que defende uma competência 

pedagógica, normalmente dentro de um interesse prático, da ação pedagógica. Existe uma 

falta de compreensão de que ambos os interesses estão subsumidos em um interesse maior 

que é o interesse emancipatório, da consubstânciação da reflexão, articuladora tanto da 

competência técnica, como da competência pedagógica.  

Na análise dos interesses constitutivos e do currículo, Grundy (1987) faz a seguinte 

síntese: o interesse técnico define um currículo como produto. Os atores aplicam um currículo 

não construído por eles. O currículo orientado por um interesse prático estabelece-se na 

negociação de significados. E o interesse emancipatório define um currículo como práxis, 

tendo a filosofia a função de esclarecer a práxis. Podemos, assim, identificar três grupos de 

Curricularistas (GRUNDY, 1987). E é assim que Carr e Kemmis (1988) definem três teorias 

curriculares, da forma que o quadro a seguir transcreve. 

 
Figura 10 - Teorias do currículo e os interesses humanos básicos 

Teoria técnica Teoria prática Teoria crítica 

Centrada no Ministério da 

Educação 

Centrada na escola/sala de aula Centrada na comunidade 

Legitimidade normativa Legimidade processual (variáveis 

contextuais do processo) 

Legitimidade discursiva 

Racionalidade técnica 

Saber fazer 

Professor executante, 

programar decisões 

Racionalidade prática: o que se faz 

resulta de um contexto 

Processo de deliberação que ocorre 

entre a relação entre a intenção e a 

realidade 

Racionalidade comunicativa 

Resultante da interação e da 

autonomia das comunidades 

educativas – trabalho em 

colegialidade – intersubjetividade 

Ideologia burocrática Ideologia pragmática Ideologia crítica 
Teoria       prática Teoria          prática Prátia          teoria           prática 

Organização burocrática Organização liberal Organização participativa, 

democrática, comunicativa 

Discurso científico Discurso humanista Discurso dialético 

Ação tecnicista Ação racional Ação emancipatória 

Tradicionalista Empiristas conceituais – processos 

cognitivos 

Reconceitualistas  reconstrução 

social 

1916 – Bobit 

1949 – Tyler 

1962 – Hilda Taba 

1969 – Schawb 

1967 – Stenhouse 

1970 – Paulo Freire 

1975 – M. Apple 

1981 – H. Giroux 

1975 – W. Pinar 

Curriculo: plano, programa Curriculo: texto, hipótese, projeto, 

intenção 

Curriculo: práxis 

Fonte: Adaptado de Carr eKemmis (1998) 
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 Os Tradicionalistas, que se situam no quadro do interesse técnico 

caracterizado por Habermas, veem o currículo como uma instância determinada por 

especialistas, um produto que, uma vez apresentado aos professores (técnicos), será 

por eles executado e transmitido aos alunos (seres passivos). O currículo focaliza os 

conteúdos, organizados disciplinarmente. 

 Os Empiristas (interesse prático) perspectivam o currículo de acordo 

com o contexto de realização; preconizam a autonomia dos professores e das escolas, 

focalizando as práticas. 

 Os Reconceitualistas (interesse emancipatório ou crítico) consideram 

que o currículo é um processo político que focaliza a reconstrução social, sendo 

definido a partir de comunidades constituídas por meio de uma práxis crítica, isto é, 

teoricamente esclarecida.  

Outra evidência desta investigação é o viés pedagógico da apropriação da filosofia da 

química no Brasil. Sendo a comunidade de químicos do Brasil a segunda maior do mundo, a 

apropriação da filosofia da química é inexpressiva, o que demonstra um uso bastante 

instrumental, uma concentração na operatividade da química, em seus efeitos econômicos e 

utilitário, em detrimento do seu valor cognitivo. 

É consenso que as disciplinas específicas estão fundadas, em sua exclusividade, na 

competência técnica. Contudo, mesmo no contexto pedagógico da comunidade de ensino de 

química, identificamos o conflito da busca da superação da racionalidade técnica com foco 

em pesquisa educacional instrumental. O interesse prático, que foi inserido no currículo de 

ciências, no Brasil, na reforma conduzida no ano de 2001, buscava romper com o modelo de 

formação 3+1 e inserir a dimensão prática (BRASIL, 2001; MORADILLO, 2010). A 

literatura analisada atrás também se encaminha nessa direção (ECHEVERRIA; ZANON, 

2010). 

O interesse emancipatório ainda não esta sistematizado no currículo de formação 

inicial. Isso fica evidente nos desafios para integração da dimensão crítica analisados neste 

capítulo (item 2.1). Temos bastantes evidências para defender a necessidade de organizar e 

explicitar o interesse emancipatório no currículo, Primeiramente, para pensar a própria 

química, suas especificidades ontológicas, epistemológicas, sociológicas, éticas; em segundo 

lugar, para pensar o ensino e, por fim, para realizar uma pedagogia emancipatória e crítica que 

tenha como fim a emancipação humana. Como integrar o interesse emancipatório no currículo 

de química? Ou, e é essa a nossa pergunta central, como integrar a filosofia da química no 

currículo de formação inicial de professores? Nossa resposta inicial é investigar as 

características da própria práxis química. 
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Considerando as problematizações feitas acima, há a necessidade de repensar um 

currículo de química focado no interesse técnico, dotado de ênfase e harmonia com o interesse 

emancipatório e tendo como fonte e fundamento as estruturas da práxis química, pensadas e 

refletidas pela filosofia da química. A pergunta central - ―Como integrar a filosofia da 

química no currículo de química?‖ - passa a ser uma pergunta fechada: Qual estrutura da 

práxis química? Baseados no mapeamento e na perspectiva da Grounded theory, buscamos os 

principais elementos da estrutura da práxis química para, depois, articulá-la com o currículo. 



159 

 

 
 

CAPÍTULO 3 CAMPOS ESTRUTURANTES DA PRÁXIS QUÍMICA À 

LUZ DA FILOSOFIA DA QUÍMICA 

 

 

―O pensamento químico oscila entre um pluralismo de um lado e a redução deste por 

outro.‖ (BACHELARD, 2007, p. 36). 

 

Defendemos e caracterizamos, no capítulo 1, a filosofia da química como um campo 

disciplinar. No capítulo 2, investigamos como a relação entre filosofia, química e currículo é 

estabelecida no currículo real. Neste capítulo, continuando nossa discussão, um terceiro 

objetivo é explorar e organizar estruturas subjacentes e relevantes da práxis química por meio 

do debate da filosofia da química. Dessa forma, é possível defender que a filosofia da química 

cumpre uma função instrumental, heurística, fonte e fundamento do currículo.  

Tendo os limites já explicitados, principalmente a pouca interlocução teórica do 

campo, iremos fazer o mapeamento. Para tanto são feitas três aproximações: identificam-se 

caracterizações da identidade da química; organiza-se o debate nos campos estruturantes da 

epistemologia para formação de professores, como defendido por Adúriz-Bravo (2001), e 

identificam-se estruturas transversais aos campos estruturantes, como domínios de 

especificidades da química, estilos epistemológicos, didáticos e cognitivos.  

 

3.1 Pluralidade das identidades químicas 

 

A descrição abaixo foi retirada, principalmente, dos artigos de filosofia da química 

disponível nas duas revistas em questão. Em cada artigo identificamos como a química é 

caracterizada. Não é uma descrição exaustiva, mas pensamos que é possível estabilizar uma 

primeira aproximação das diversas identidades da química. Esse mapeamento nos permite 

identificar a pluralidade de caracterizações, imagens e identidades da química.  

Essas várias identidades químicas problematizam diferentes orientações de ensino e 

organização curricular. Todas essas organizações estão presentes no currículo com maior ou 

menor nível de legitimidade. As problematizações dessas várias identidades serão feitas ao 

longo da tese e, no último capítulo, será problematizada a identidade da química, como 

principal elemento de caracterização do currículo de química. 
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Tabela 9 - Caracterizações da química 

Caracterização Autores 

Arte combinatorial Laszlo (1997, 2012); Tomasi (1999); Hoffman (1993) 

Ciência central Scerri (2000);  Kemsley ( 2009) ; Tontini (1999);  Rocke (1993); 

Sjöström  (2007); Balaban et al., (2006) 

Ciência criativa Benfey (2000); Lefreve (2011); Laszlo (2000, 2012); Sjöström 

(2007); Tontini (1999); Hoffmann (1993, 2003, 2007) 

Ciência 

classificatória 

 

Bourdieu (2004); Scerri (2000, 2006, 2007); Soukup (2005, p. 804) 

Schummer, (1997, 2006); Kaya; Erduran (2012); Tontini, (1999); 

Lefreve (2011); Vihalemm (2007); Klein (2012) 

Ciência 

diagramática 

Goodwin (2008); Tontini (1999); Woody; Glymour (2000); Klein 

(2001); Seibert (2001) 

Ciência das 

moléculas 

Laszlo (2012); Del Re (1998); Kovac (2002); Schummer (1998); 

Cerruti (1998); Bensaude-Vincent (2009) 

Ciência Real Nordamann (2006); Tomasi (1999); Lefreve (2011) 

Ciência das relações 

peculiares 

(SOUKUP, 2005); Bernal; Daza (2010); Schummer (1997, 1997) 

Ciência de serviço Tomasi (1999) 

Ciência útil Tomasi (1999); Morris (2006);Tomasi (1999); Lefreve (2011) 

Das substâncias e 

dos processos 

Jacob (2001); Lefreve (2011); Van Brakel (1997, 2006); Schummer 

(1997a, b, c, 1998); Laszlo (2012); Wiberg (2004); Tontini (1999); 

Psarros (1998); Stein (2004) 

Análise e síntese Laszlo (2012); Lefreve (2011); Chamizo (2007); 

Dual, interventiva e 

história natural 

Vihalemm (2007), Lefreve (2011); Laszlo (2012); Bensaude-

Vincent (2010) 
Fonte: elaboração própria baseada nos artigos da revista Hyle e Foundations of Chemistry 

 

Buscaremos organizar essas caracterizações ao longo dos campos estruturantes abaixo 

analisados.  

 

3.2 Campos epistemológicos relevantes para formação inicial 
de professores53

 

 

 

―Na ciência química, só se ordena coordenando-se.‖ (BACHELARD, 2009, p. 36) 

 

Continuando a investigação da primeira fase, explicitada no capítulo 1, numa segunda 

etapa foi feita uma análise temática, tendo por unidade de análise os campos estruturantes da 

epistemologia para formação de professores defendida por Agustin Adúriz-Bravo (2001). Para 

                                                           
53

 Parte deste texto foi apresentada em vários congressos: IHPST, Maresias, Brasil,17-19 de agosto de 2010. XV 

Encuentro de Educadores de la Química, 4-6 de maio de 2011, UBA, Argentina. IHPST, 2011, Thessaloniki, 

Grécia. 
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tanto foram feitos três movimentos. Em primeiro lugar, caracteriza-se cada campo por um par 

de substantivos de grande inclusividade que tenha uma representatividade sobre o campo e 

que caracterize a química. Em um segundo movimento, são localizados, nos artigos, tensões, 

ambiguidades e conceitos contraditórios representados por um par de conceitos, a que a 

química está submetida. Inicialmente, focalizaremos os artigos em que essas tensões estão em 

evidência. Num terceiro momento, faremos o cruzamento com temas discutidos no capítulo 4. 

 
Tabela 10 - Campos estruturantes e implicações curriculares 

CAMPOS  IMPLICAÇÕES 

CURRICULARES  

PROBLEMAS DA FILOSOFIA DA QUÍMICA 

Principais tensões 

Correspondência 

e racionalidade 
 

 

Ciência relacional 

e processual  

Discurso 

instrucional  

 

 

Seleção curricular 

 

Conceitos centrais 

 

Didática específica 

 

Identidade 

disciplinar 

 

Obstáculos  

epistemológicos e  

conceituais 

 

 

 

Ensino e 

aprendizagem 

Essencialismo; microestruturalismo; ontologia de processos, 

ontologia de objetos químicos macroscópicos; Realismo em 

química Inobserváveis; Causalidade em química; Mereologia e 

lógica em química; emergentismo e reducionismo; Sistema 

periódico; Classificação. 

Misturas/agregados; Parte/todo; Estático/dinâmico; 

Micro/Macro; Substância/processo 

Representação e 

linguagem 
 

 

 

Ciência 

diagramática e 

classificatória  

Dualidade epistemológica do conceito de elemento; Conceitos 

centrais da química; Idealidade e polissemia dos conceitos 

químicos; Conceito de emergência; Dualidade e circularidade dos 

conceitos químicos; Periodicidade; Microestruturalismo; 

Explicação estrutural; Leis aproximadas; Modelos; Explicação 

estrutural e diagramaticidade; Visualização. 

Qualitativo/Quantitativo; Estrutura/Composição;  

Modelo /Realidade 

Intervenção e 

método 
Ciência Dual e 

interventiva  

Pruralidade metodológica; Abdução; Tecnociência; Característica 

dual; Instrumentação e especiação química; Modelagem; 

conceitos gráficos; método ab 

initio;experimental/teórico/computacional. 

Intervenção/explicação; Análise/Síntese; Ciência/Técnica; 

Experimental/teórico/computacional   

Contextos e 

valores 
 

 

Ciência Central e 

utilitária 

Discurso regulador 

 

Identidade 

disciplinar 

 

Regulação 

curricular 

 

 

Valores científicos 

 

 

Finalidades da 

química  

Ética em química; Estética e química; Imagem pública; 

Serendipidade; Fenomenotecnia; Contexto da educação em 

química; Neutralidade axiológica das sínteses químicas; 

Endogenia; Utilitarismo; Criação de novas substâncias; Usos e 

riscos da ciência; Instrumentalismo; Pragmatismo; Utilitarismo; 

Estética. 

Útil/Risco; Criar/Descobrir; Academia/Indústria 

Evolução e juízo 
 

Ciência 

contextual e 

criativa  

Discurso da química; Objetivismo; Discurso implícito; 

utilitarismo; Pragmatismo; Sistematismo; Interdisciplinar da 

investigação; Ciência de serviço; Ciência pos-acadêmica. 

Sistematismo; Contextualidade: Narrativa, criação, sínteses 

química. 

Real /Ideal; Natural/artificial Normatividade e 

recursão 
 

Ciência da práxis  

Interculturalidade; Ciência impura; Pluralismo; contextualidade; 

narrativa. 

Nomotética/ideografia; Descrição/Normatividade 

Fonte: elaboração própria. 

 

As tensões são uma forma de se organizar um campo e uma narrativa (LÉVY-

LEBLOND, 2004; REBOUL, 2000; HOFFMANN, 2007). Em muitos artigos de filósofos da 
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química essas tensões estão explicitadas nos próprios títulos, matéria/forma (SCHUMMER, 

2008), continuidade/descontinuidade (NEEDHAM, 2010). Embora as tensões possam, numa 

dimensão teórica, ser pensadas livremente, no terreno prático, da ação (ensino, investigação, 

currículo) são tomadas, implícita ou explicitamente, e esclarecidas, ou não, decisões e 

escolhas na forma de solução das ambiguidades e tensões.  

Portanto, identificar essas tensões mostra a cartografia das decisões curriculares, 

filosóficas e pedagógicas. Mediante o cruzamento com a literatura e os questionários do 

capítulo 2, podemos fazer inferências seguras sobre a relação química, filosofia e currículo. 

 

3.2.1 Correspondência e racionalidade: uma ciência relacional e processual 

 

Este campo foi preponderantemente discutido pela revista Foundations of Chemistry, 

que dedicou atenção primordial aos seguintes temas: sistema periódico; ontologia química; 

reducionismo e realismo químico. É possível, por meio deste debate, caracterizar a química 

como uma ciência das substâncias (SCHUMMER, 1997; VAN BRAKEL, 1997) e das 

moléculas, também uma ciência dos processos (STEIN, 2004) e das relações peculiares 

(SCHUMMER, 1998; SOUKUP, 2005; BERNAL; DAZA, 2010).  

No contexto dessa tensão, muitos problemas são colocados. Um primeiro problema é 

sobre a racionalidade da química e os padrões de racionalidade. Abdução, analogia e 

retrodição têm sido os temas principais. Ontologia da química também ocupa um largo espaço 

no debate da filosofia da química, debate que se situa principalmente na tensão dos dois 

principais sistemas ontológicos da química, a ontologia substancialista e a processual. Nesse 

contexto inserem-se a caracterização e a referenciação dos tipos químicos e a causalidade 

subjacente à química.  

Na revista Hyle, as principais discussões têm sido sobre tipos naturais e reducionismo. 

Scerri (2005) problematiza a natureza dos tipos químicos na busca de clarificar controvérsias 

sobre posição de determinados elementos na tabela periódica. Scerri (2007a) explora a 

ambiguidade da redução: química aparece como reduzida e não reduzida. 

Ontologia química.  

Sobre ontologia química os principais autores são os filósofos Rom Harré, Eric Scerri, 

Paul Needham, Joseph Earley, Olímpia Lombardi e Martin Labarca. Entre eles não há um 
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discurso homogêneo. Os principais temas são: microestruralismo, essencialismo, ontologia de 

processos;ontologia de objetos químicos macroscópicos. 

Harré (2005) defende que a química contemporânea apresenta uma tensão entre dois 

esquemas metafísicos, os corpúsculos boyleanos e os campos de Faraday. Em outro artigo, 

Harré (2005) problematiza o essencialismo e defende que a química tem-se deslocado, do 

século XIX ao século XX, de um contexto de essências nominais para essências reais, de um 

contexto descritivo para um contexto explicativo, de um empirismo para um racionalismo, de 

uma química descritiva para uma química teórica. Já Earley (1998) problematiza entidades 

químicas como agências. 

Outro problema ontológico diz respeito ao microestruturalismo. Van Brakel (2005), 

defensor do realismo anômalo, discute esse tema dentro do problema da referenciação, já 

colocado por Putnam, que usa como exemplo o problema ontológico água é H2O. Esta 

identidade ontológica é quase que um problema transversal nos debates sobre ontologia
54

. O 

microestruturalismo é uma tese implícita e seguida pelos químicos para organizarem 

teoricamente seus dados empíricos. Para Schummer (1997, p. 38), sem essa tese ―os químicos 

entrariam em uma esquizofrenia‖. Até que ponto os tipos químicos podem ser individuados 

em suas propriedades microestruturais? Tobin (2010) sugere que, em macromoléculas, a tese 

do microestruturalismo falha. Não é possível uma correspondência entre a microestrutura e a 

macroestrutura para macromoléculas. 

Outro campo de investigação na ontologia química tem sido sobre a ontologia de 

processos. Em 2004, a revista Hyle fez uma edição especial intitulada Substances versus 

reactions
55

 (SCHUMMER, 2004). Essa edição pretendia problematizar uma tensão ontológica 

básica da química. A química é primordialmente sobre substância ou sobre processos? Em um 

artigo dessa edição intitulado Towards a philosophy of process in chemistry, Stein (2004), 

fundamentado principalmente em Whitehead, defende uma ontologia de processos para 

descrever os fenômenos químicos, situando como exemplo o processo enzimático. No resumo 

desse artigo, Stein (2004, p. 7) afirma que  

mudança molecular é central em química e tem sido tradicionalmente interpretada 

por uma estrutura metafísica que coloca ênfase nas coisas e substâncias. O núcleo 

das doutrinas do pensamento de processo, as quais dão prioridade ontológica ao 

tornar-se sobre o ser, é coerente com o pensamento químico moderno e suporta uma 

visão de moléculas como sistemas dinâmicos dos quais as identidades podem ser 

pensadas como padrões de estabilidade no tempo. Mudança molecular é então vista 

como novos padrões de estabilidade. Finalmente, mudança molecular pode ser vista 
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 Erduram (2007) o utiliza como um exemplo de integração da epistemologia no ensino de química. 
55

http://www.hyle.org/journal/issues/10-1/editorial.htm. Acesso em: 25 jan. 2012 

http://www.hyle.org/journal/issues/10-1/editorial.htm
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como fundações para a complexidade emergente, metafísica de processos que 

permite ver a evolução como um avanço molecular criativo. 

 

A filosofia de processos é um tema central e transversal na filosofia da química 

(NEEDHAM, 2004; SCHUMMER,1997) e tem sido o foco de dois filósofos Harré (2005, 

2010) e Earley (1981, 2004, 2006, 2011), que, reiteradamente, constroem um sistema 

filosófico já muito detalhado, chamado de ontologia de Columbia
56

. O sistema filosófico 

construído pelos dois filósofos é bastante complicado e não pode ser detalhado em uma 

primeira aproximação. 

Como síntese, Harré (2010) defende que a versão tradicional da ontologia versa sobre 

substância/atributo e, baseado em Leinibz e Whitehead, sustenta que, recentemente, isso tem 

mudado para versões de dinamismo que envolvem a noção de poderes causais,energética, 

affordances e disposições. Para Harré (2010), é ncessário se estender o conceito de entidades 

químicas para que sejam incluídas também estruturas dissipativas e ciclos autocatalíticos.  

Earley (2003, 2004, 2006, 2011) tem explorado essa temática em sua obra extensa e, 

desde 1981, defende, como também na atualidade, o realismo estrutural processual 

(EARLEY, 2010). O autor tem evoluído com sua proposta, fazendo, além do mais, 

proposições pedagógicas, baseado nessa ontologia (EARLEY, 2004, 2012). Apesar da 

centralidade dos processos em química, a estrutura conceitual é construída na perspectiva das 

substâncias.  

Outros trabalhos também seguiram essa linha. Nagl (2000) analisa uma proteína como 

uma rede neural. Psarros (2001) argumenta que existe uma pragmática no entendimento das 

substâncias, stuff. Defende, de um ponto de vista pragmático, as noções de substâncias e stuff, 

o chamado problema dos objetos coincidentes. Stein (2004) considera a metafísica de 

Whitehead como alternativa ontológica para se entenderem os processos químicos. Daza & 

Bernal (2010) argumentam que a epistemologia da química pode ser entendida como uma 

rede de relações. Uma grande diferença entre física e química deve-se às relações internas 

muito frequentes na química e ausentes na física.  

Essa tensão também é problematizada na análise do currículo feita por Van Berkel 

(2005). No contexto da educação química é verificada a tensão dinâmica/estática como um 

obstáculo conceitual e epistemológico, porque, frequentemente, a visão dos estudantes é 

fundamentada em visões estáticas da matéria. 
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 Ambos os filósofos trabalham na Universidade de Columbia. 
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Outra temática dentro da ontologia química tem sido levantada por Needham (2000, 

2002). O autor, que trabalha com uma temática muito específica, tem investigado uma 

ontologia de objetos químicos macroscópicos, usando como referências principais Duhem e 

Aristóteles. Em 2002, Needham (2002) traduziu a obra Le mixte et la combinaison chimique 

de Pierre Duhem (1902). Nessa obra, Duhem, um físico-químico muito conhecido na filosofia 

da física, trata exclusivamente de problemas da química e explora como as estruturas 

químicas podem ser capturadas pelas fórmulas químicas. Duhem utiliza noções aristotélicas 

de combinação e mistura para uma interpretação não atomista da química. Para esse autor o 

conceito de átomo é desnecessário para a química. Paul Needham tem trabalhado 

intensamente nesse contexto. 

Esse problema também foi tratado por Lewowicz e Lombardi (2012), estudiosos que, 

concordando com uma grande tendência na filosofia da química, defendem que a química lida 

maioritariamente com substâncias materiais, stuff, com a ideia de continuidade e não de 

descontinuidade. Essa tensão é trabalhada por Van Brakel (1997, 2000), segundo o qual a 

química é uma ciência das transformações de substância e, portanto, existe um primazia da 

imagem manifesta sobre a imagem científica em química. 

O realismo em química.  

Os assuntos mais discutidos no realismo em química foram: inobserváveis, realismo 

prático e operativo. Para Bensaude-Vincent (2009), a discussão sobre o realismo é 

insuficiente para a química, que se questiona mais pelo fazer do que pelo conhecer, por ser 

uma ciência voltada principalmente para uma epistemologia do aprender fazendo, ou seja, 

mais para a ação do que para a explicação. 

Em alternativa ao realismo científico tradicional, filósofos da química têm apostado no 

realismo operacional e prático (VIHALEMM, 2007). Para Bensaude-Vincent (2010), em 

atenção ao fato de ser considerada uma tecnociência, a química se caracteriza por uma 

epistemologia do aprender fazendo e por teorias como narrativas de experimentos. Isso faz 

com que a ontologia de química deva ser reexaminada. Para a autora (BENSAUDE-

VINCENT, 2010, [não paginado]): 

o debate realismo/positivismo não é adequada para a química. Em vez de enquadrar 

o debate em termos da pergunta ―o que se pode saber?‖, talvez seja melhor colocar a 

questão ―o que se pode fazer?‖e depois examinar as consequências ontológicas. Eu 

sugiro o ―realismo operacional‖, para enfatizar que os químicos não têm a pretensão 

de representar a estrutura real de substâncias materiais. Eles sim visam identificar 

disposições específicas para as operações. Eles estão interessados em capacidades e 

acreditam na realidade de suas agências. Realismo operacional é semelhante ao 

―realismo de entidade‖ (HACKING, 1982) mas deve ser estendido a conceitos 

abstratos como elementos, bem como entidades concretas. 
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Bensaude-Vincent (2010) defende que o tradicional debate entre realismo/positivismo 

não é adequado na química. Para a autora, ―os químicos não objetivam representar a estrutura 

real das substâncias matérias. Eles objetivam identificar disposições específicas para 

operações. Eles estão interessados na capacidade e acreditam na realidade de suas agências.‖ 

(BENSAUDE-VINCENT, 2010, [não paginado]). O realismo operacional é parecido com o 

realismo de entidade defendido por Hacking, incluindo também conceitos abstratos.  

O papel dos inobserváveis é um outro tema discutido dentro da ontologia química 

(SCERRI, 2005; LOMBARDI; LABARCA, 2010). Sharlow (2006) discute a conexão entre 

ontologia de objetos abstratos e a filosofia da química e defende que o realismo em relação 

aos objetos químicos implica na característica epistemológica dual do conceito de elemento 

dado por Panet desde 1931
57

. Richman (1999) problematiza a diferença dos usos do conceito 

de orbital, na educação química e pelos químicos que o usam de forma indutiva em 

comparação ao uso dedutivo iniciado por Schroedinger. 

Causalidade em química: tendências, affordances, agências.  

A noção de causalidade em química foi problematizada por Harré (2010, 2011). Após 

analisar o conceito de causalidade na filosofia, principalmente em Aristóteles, Hume e Kant, 

Harré (2010, p. 105) defende que 

o domínio do fenômeno químico é químicamente definido por um discurso baseado 

em conceitos disposicionais. Assim, agência química deve ser expressa em termos 

de poderes causais. A metafísica imanente na química de substância-atributo da 

química do passado deve dar lugar à metafísica de espacialidade e temporalidade de 

poderes causais distribuídos para fazer justiça à química como aparece. A linguagem 

da fundação da química é de tendências e disposições.  

 

Mereologia e lógica em química. Nesse último tópico, relacionado à ontologia e 

lógica, têm-se discutido questões sobre mereologia e química. Esse tema se refere a outra 

tensão da química ao relacionar o misto, composição, parte e todo. No contexto da filosofia, o 

ramo que discute as relações parte/todo é a mereologia. Tradicionalmente, esse problema tem 

sido posto dentro de uma mereologia aditiva, ou seja, o todo pode ser identificado como a 

soma das partes, ou o todo pode ser entendido como um conjunto. Esse problema também 

compõe o núcleo do emergentismo e do reducionismo. 

O método analítico considera o todo como um conjunto que se pode compreender 

mediante a exaustão das partes. O método analítico é bastante criticado em sistemas dos quais 

não se reduzem as partes, como os sistemas biológicos. Contudo, já sistemas químicos 

mostram dificuldades em analisabilidade e dedutibilidade. Na literatura emergentista do início 
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do século, são citados muitos exemplos químicos. Os sistemas com muitos corpos, como 

todos os sistemas químicos, mostram dificuldade de analisabilidade, redutibilidade, 

previsibilidade e dedutibilidade (EL-HANI, 2000). 

No contexto da química, Harré e Llored (2010) explicitam que, desde a filosofia do 

corpuscularismo de Boyle, a mereologia é a gramática do discurso da química. A relação 

parte/todo é uma das relações mais importantes da química. Contudo, não pode ser uma 

mereologia qualquer, tem que ser uma mereologia especial. Nesse artigo, os autores defendem 

uma mereologia não aditiva como mais coerente para a química. Não é possível deduzir as 

propriedades químicas antes de sua primeira instanciação, bem como não é possível prever 

propriedades do todo (molécula) a partir das partes (átomos). Llored (2012) tem trabalhado 

muito essa temática e tem sido crescente a compreensão por exemplo da relação parte/todo, 

átomo/molécula na química. No congresso da ISPC de 2012, essa temática foi tratada 

explicitamente como uma subsessão do congresso.  

Outros autores também têm trabalhado sobre esse assunto. Oliva e Drago (1999) 

argumentam sobre o atomismo dentro da estrutura lógica clássica e não clássica. No contexto 

do ensino, Newman (2012) tem discutido a necessidade de introduzir o conceito de 

emergência no currículo de química como forma de problematizar essa relação. Também 

Talanquer (2006, 2011) e Luisi (2002) têm defendido que o conceito de emergência é 

implícito no currículo da química. 

Sistema periódico: o tema mais trabalhado.  

O tema mais estudado na revista Foundations of Chemistry, relacionado a esse campo, 

foi o sistema periódico. Esse tema tem ganho um corpo de problematizações e uma certa 

autonomia. Isso pode ser evidenciado pela literatura específica já produzida (SCERRI, 2007) 

e pela realização de três congressos específicos sobre essa temática. A terceira conferência 

sobre a tabela periódica
58

 ocorreu nos dias 14-16/08/2012, em Cusco, Peru, sob 

responsabilidade de Julio Gutierres. Os organizadores comentam que ―surpreendentemente 

houve poucas conferências internacionais sobre o ícone central da química e, de fato, um dos 

ícones mais centrais de toda a ciência - a Tabela Periódica.‖  

A primeira foi realizada em 1969 no Vaticano como uma celebração do 100º 

aniversário da primeira tabela periódica de Mendeleiev. Entre os participantes 

estavam nomes como o físico John Wheeler. Os trabalhos foram publicados, Verde 

(ed.), Atti del Convegno Mendeleeviano, Accademia delle Scienze di Torino, 

Accademia Nazionale dei Lincei, Torino - Roma, 15-21 Settembre, 1969, Torino, 

Bona Vincenzo, 1971. A segunda foi realizada em Banff, no Canadá, em 2003. Os 

trabalhos foram publicados em dois livros editados por Rouvray e King. A Tabela 
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Periódica: no século 21, Pesquisa Estudos Press, Baldock, Inglaterra, 2004 e A 

Matemática da Tabela Periódica, Nova Science Publishers, New York, 2006. Os 

últimos anos têm visto um renascimento do interesse na Tabela Periódica, na 

acadêmia, bem como a nível popular. Novos livros acadêmicos e edições especiais 

têm aparecido sobre o assunto, bem como os livros altamente populares por Sam 

Kean e Hugh Aldersey-Williams. Muitos sites oferecem formas alternativas de 

tabela periódica. A aplicação i-Pad com os elementos da tabela periódica tem sido 

um grande sucesso. O momento é propício para uma nova reunião para reunir 

acadêmicos e educadores para discutir todos os aspectos da Tabela Periódica. 

 

O encontro em Cusco, no Peru, foi a terceira reunião. A conferência foi em honra À 

memória do Dr. Oswaldo Baca Mendoza (Cusco, 1908-1962), autor de um notável estudo e 

interpretação matemática do Sistema Periódico (1953). Na programação do evento
59

, constam 

o tema da fundamentação matemática, a importância dessa temática como nuclear em química 

e relações com a educação. 

Essa temática foi exclusiva da revista Foundations of Chemistry. Podemos classificar 

esses artigos de uma forma variada. Entre os principais temas e autores destacamos os 

seguintes: Woods (2010) e Brooks (2002) exploram o histórico da tabela periódica. Seco; 

Alvares; Sales (2008) e Kaji (2003) descrevem as origens da tabela periódica e sua recepção 

nos livros didáticos. Giunta (2001) analisa a descoberta e a incorporação dos gases nobres na 

tabela periódica. Rayner-Canham (2011) analisam as controvérsias na nomenclatura dos 

elementos químicos. Rayner-Canham (2009) analisa as séries isoletrônicas como um exemplo 

fundamental de periodicidade. Griffith (2010) analisa o grupo VII da tabela periódica e 

discute a forma de classificação. Novaro (2005) problematiza critérios para posicionar um 

elemento na tabela periódica, além de espectroscopia, atividade química e estrutura cristalina. 

Stewart (2010) discute a tabela em espiral de Charles Janet. 

Uma série de outros artigos tem analisado a posição dos elementos na tabela periódica. 

Laing (2005, 2007) analisa o lugar dos lantanídeos. Sacks (2006) discute o lugar do 

hidrogênio na tabela periódica e sua implicação para questões fundamentais do 

comportamento químico. Stewart (2007) analisa a posição dos gases nobres na tabela em 

espiral.No contexto do ensino, Erduran (2007) discute a lei periódica como um domínio 

específico para integração do debate da filosofia da química na educação química. 

As classificações, apesar de constituírem um tema central na química, não foram 

objeto de um debate explícito e aparecem em apenas dois artigos. Em um deles, Simonian 

(2005) discute sobre os paradoxos das classificações químicas ao considerar que identidades 

como água é H2O e água é gelo geram dificuldade ao sistema de classificação química. Essa 

polissemia das identidades químicas foi um tema especialmente trabalhado por Earley (2003, 
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2005). Em outro artigo, The View of Chemistry as classification (LEFREVE, 2011), o tema da 

classificação é explícito. Lefreve defende que a forma de ver a química por seu sistema de 

classificação é uma das lentes da química. 

Razão prática.  

Kovac (2002) defende que a filosofia da ciência tem dado atenção à razão teórica e 

relegado a razão prática, muito usada na química, como sinal de imaturidade e inferioridade 

da química como ciência. Aqui ele defende que seja usada a razão prática com direito próprio. 

Snooks (2006)discute a experiência de pensamento como uma grande diferença existente 

entre a física e a química, um campo a ser explorado ainda em química. 

A seguir, identificamos as principais tensões da química correspondentes a esse campo 

(racionalidade e correspondência) estruturante. 

Forma/matéria.  

Essa tensão cruza a química em seu núcleo. Divide duas formas filosóficas, autênticas 

e diferentes de ver o mundo. São duas pressuposições ontológicas que dividiram a filosofia 

desde a antiguidade. Essa tensão foi explicitamente problematizada por Shummer (2008) e 

implicitamente por Lombardi (2012), que problematiza a tensão entre stuff/indivíduos, e por 

Klein (2001), que defende que a química do século XVIII foi essencialmente da matéria, que 

a química lavoiseana era uma química composicional. Esse cenário tem sido transferido para 

o entendimento da forma, possibilitada pela matematização. Essa tensão foi bem estudada nas 

duas edições recentes da revista Hyle
60

 sobre o pensamento matemático na química. É 

também o núcleo da problematização de Bachelard que considera que a química clássica é 

substancialista (matéria) e a química contemporânea é racionalizada, matematizada (forma). 

O estudo da matéria era mais apropriadamente o foco dos filósofos pré-socráticos, 

filósofos naturais que, posteriormente, segundo Schummer (2008, p. 3), vieram a ser 

chamados de químicos. Demócrito e Platão, por influência pitagórica, usaram a forma como 

categoria básica, e, segundo algumas críticas, confundem o tratamento matemático do mundo 

com o próprio mundo. A visão filosófica da matéria foi, desde então, negligenciada. 

Aristóteles construiu uma filosofia pelo equilíbrio entre matéria e forma. No século XVII, 

com a revolução científica, novamente a filosofia da forma foi privilegiada pelo foco na 

linguagem matemática.  

Em contrapartida, a química do século XVIII, segundo Klein (2005), era uma química 

eminentemente da matéria e, somente na atualidade, a química tem-se transferido para uma 
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química das formas. Na perspectiva stuff, todas as propriedades que descrevem o mundo têm 

uma estrutura lógica de disposição e descrevem um objeto em certas condições contextuais. 

Da pespectiva da forma, todas as propriedades são intrínsecas, descrevem um objeto como 

independente do contexto. 

Substância/processo. 

É uma das tensões fundamentais da química. A química diz respeito, primordialmente, 

a substâncias ou processos? Pesquisa sobre substâncias químicas ou sobre reações químicas? 

Uma reação química é definida pela alteração de certas substâncias, ou são substâncias 

definidas pelas suas reações químicas características? Essa tensão da química foi tema de uma 

edição especial da revista (SHUMMER, 2004, v. 10, n 1). 

Essa questão tem incomodado os filósofos desde a antiguidade, principalmente os que 

não estavam satisfeitos com a resposta dada pelo atomismo, que caracteriza qualquer 

mudança percebida como um rearranjo dos átomos imutáveis. Atualmente, sabemos que essa 

resposta não esta correta, pois, por exemplo, os átomos mudam seus estados no curso de uma 

reação química. Contudo, a física de partícula é um exemplo da persistência do atomismo. O 

átomo químico é diferente do átomo físico, porque o átomo químico é uma capacidade de 

estabelecer relações. 

Steven Weininger (1998) tem defendido que, embora processos químicos sejam o 

centro da investigação química
61

 (VAN BERKEL, 2005), o aparato conceitual para descrever 

os processos é surpreendentemente pobre quando comparado àquele para descrever estruturas. 

De fato, as teorias químicas foram construídas fundamentalmente para descrever estruturas 

químicas, entendidas como corpos rígidos, estáveis e estáticos. Como vimos no capítulo 3, o 

currículo é organizado fundamentalmente sobre reações químicas. 

Em 1997, na edição especial da revista Synthese, Van Brakel (1997, 2000) sugere que 

a química é essencialmente sobre transformação de substâncias e que acontecimentos são as 

substâncias básicas da ontologia química. Earley (1981, 1993, 1998, 2003), fundamentado no 

trabalho do filósofo e matemático inglês Whitehead (1861-1947), principalmente em sua obra 

Process and Reality (WHITEHEAD, 1929/1978), tem desenvolvido uma filosofia de processo 

para a química desde os anos 1980. Na mesma tradição whiteheadiana, Stein (2004) 

argumenta em seu artigo Towards a Process Philosophy of Chemistry. Recentemente, Earley 

(2011) tem defendido o realismo estrutural processual como mais adequado à química. 

                                                           
61

Van Berkel (2005) defende que o currículo de química é primordialmente sobre reações químicas, como 

discutidas no capítulo 3. 



171 

 

 
 

Uma síntese alternativa tem sido proposta por Schummer (1998), que tem defendido 

uma integração dessas aproximações, combinando conceitualmente substâncias e processos 

em uma rede de relações dinâmicas, tais como substâncias e reatividades mutualmente 

definidas tanto experimentalmente como teoricamente. 

Micro/Macro e a necessidade da transdição.  

Uma questão apontada por Tomasi é o problema da transdição como o método de 

inferir propriedades de entidades observáveis a partir de inobserváveis. Tomasi (1999, p. 87) 

chama a atenção para técnicas de inferências de cientistas, especialmente transdição, 

definido por Maurice Mandelbaum como ―deduzir propriedades de inobservável de 

entidades observáveis‖. Rocke comentou: ―Uma das mais fortes formas de 

transdição tem sido utilizado para as teorias da matéria [...]‖. Foi só no século XIX 

que a transdição foi amplamente aplicada com sucesso para o microcosmo, e em 

nenhum outro campo é tão forte do que na química.  

 

A transdição (inferir propriedades reais de entidades não observáveis) e o papel de 

liderança da química têm relação com imagem e realidade. Tomasi defende que a química 

mudou drasticamente seu desenvolvimento padrão quando da fundamentação dada pela 

mecânica quântica. Antes, a preocupação era de cunho eminentemente metodológico e 

preocupações conceituais e metafísicas não tinham tanto peso. Com a mecânica quântica, 

desenvolve-se uma outra metodologia, que é a das aproximações teóricas. 

Estático/dinâmico.  

Zeidler (2000) problematiza o carácter dinâmico contra o carácter estático das 

representações da estrutura molecular e conclui que as representações não podem ser espelhos 

do mundo, contudo podem fazer um papel importante na investigação sendo usadas de forma 

pragmática. 

Parte/todo e a mereologia como a gramática da química.  

Os problemas postos por essa tensão estão circunscritos no contexto do reducionismo, 

fisicalismo, superveniência, emergência e mereologia. É um tema longamente discutido como 

visto acima. O fisicalismo redutivo acredita ser possível a redução do todo às partes. O 

emergentismo resiste: o todo não é a soma de suas partes.  

O artigo de Harré; Llored (2010), intitulado Mereology as the Grammar of Chemistry, 

explicita esta problemática. Para os autores, o discurso da química pode ser caracterizado por 

tipos de mereologia em cada contexto histórico. Construir uma teoria mereológica seria, na 

concepção de Earley (2011), o principal objetivo da filosofia da química. 

Misturas/agregados e o primado da relação.  
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Essa tensão fica clara na ontologia dinamista da química do século XVIII que trabalha 

com a diferença entre misturas e misto. Atualmente, é trabalhado sobretudo por Needham 

(1996, 2005), que se vale do referencial aristotélico e de Pierre Duhem para organizar uma 

ontologia da química macroscópica. 

No século XVII, G. Stahl propôs uma teoria da matéria e delimitou o grau de 

materialidade que interessava aos químicos. O mistoé a primeira etapa de composição. As 

substâncias iniciais perdem sua individualidade quando reunidas para formar um misto. O 

misto pode ser composto de dois, três ou quatro princípios em quantidades variadas. A união 

mistiva é muito forte, difícil de se romper, mas a análise química pode chegar às suas partes 

constituintes. As partes constituintes são os princípios dos corpos, ou seja, são substâncias de 

naturezas diferentes que, unindo-se, constituem os corpos mistos.  

Os mistos são sempre heterogêneos e seu número na natureza é limitado. Por exemplo, 

a menor parte do sal comum que conservaria suas propriedades é o misto (ácido marinho + 

álcali). A união desses mistos forma o agregado sal comum. Essas moléculas primitivas são 

chamadas partes integrantes. As forças de adesão das partes integrantes são menos intensas 

que as existentes entre as partes constituintes e podem ser vencidas por meios mecânicos. Ou 

seja, enquanto o agregado pode ser rompido por meios mecânicos, o misto somente é 

destruído por meios químicos. Assim, todo corpo material aparece, obrigatoriamente, ao 

observador em dois pontos de vista, simultâneos e heterogêneos: na forma de agregados 

(suscetíveis de ser divisível em massas menores) e na forma de mistos (massas materiais que 

possuem propriedades específicas e que permitem reconhecê-las). Os agregados são objeto da 

física, ao passo que os mistos são objetos da química.  

Os mistos constituem, assim, os principais seres na ontologia dos químicos das Luzes. 

Segundo Bensaude-Vincent, essa ontologia se caracteriza por dois traços principais: o 

primado da relação sobre a substância e o primado da ação. Além das substâncias que 

constituem os corpos simples e complexos, o químico postula a existência de seres 

individuais.  

 

3.2.2 Representação e linguagem: uma ciência diagramática e classificatória 

 

A temática recebeu atenção das duas revistas, Foundations of chemistry e Hyle. Os 

temas mais discutidos foram: modelos químicos, natureza da explicação, leis e teorias 
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químicas, conceitos químicos. Como já referido no primeiro capítulo, em 2003 foi publicado 

o livro intitulado Chemical Explanation: Characteristics, Development, Autonomy. Esse livro, 

composto por 40 capítulos, é resultado do congresso da ISPC de 1998 e tem como temática 

central a explicação química. No livro, como aconteceu no congresso, defende-se a autonomia 

da explicação química relativamente às outras ciências. 

A química é uma ciência com características classificatórias, visual, imagética e 

diagramática (SCERRI, 2007; VIHALEMM, 2007; SCHUMMER, 1998). A explicação 

estrutural na Orgânica, baseada em diagramas, é tão eficiente quanto a matemática. Mesmo o 

carácter de razão diagramática tem sido reiteradamente usado (WOODY, 2010; EARLEY, 

2002). Também suas explicações baseadas em mecanismos de reações têm sido a forma mais 

eficiente de previsão, sistematização e organização do conhecimento, potencializando a 

eficiência das sínteses químicas e uma agenda científica mais produtiva na ciência na 

atualidade (SCHUMMER, 1997, 1998). 

Conceitos químicos e os tipos naturais da química.  

Esse tema relaciona-se com o campo anterior sobre a ontologia da química. Os 

principais assuntos discutidos foram: dualidade epistemológica do conceito de elemento; 

conceitos centrais da química; idealidade dos conceitos químicos; polissemia dos conceitos 

químicos; conceito de emergência; dualidade e circularidade dos conceitos químicos. 

Dualidade epistemológica.  

O que tem sido mais discutido no âmbito dos conceitos químicos refere-se ao conceito 

de elemento químico e à epistemologia dualista utilizada para sua descrição. Essa temática é 

recorrentemente discutida
62

. O conceito de dualidade epistemológica foi inicialmente 

discutido por Paneth (1931)
63

, que, fundamentado no sistema de Kant, problematiza a 

dualidade epistemológica utilizada na química. Como é sabido, Kant distinguiu entre o 

empírico, acessível aos sentidos, e o transcendental. 

Aplicando o sistema kantiano aos conceitos químicos, Paneth (1962) reconhece dois 

conceitos de elemento. Um primeiro conceito é o de substância pura. Dentro do contexto de 

uma epistemologia operacional e instrumental, elemento é uma substância obtida por métodos 

de fracionamentos sucessivos. Esse conceito é importante por inserir a química no contexto 

do empirismo positivista, sem a necessidade de se fazerem conjecturas e hipóteses 

metafísicas. Isso representou uma grande tensão no século XVIII entre uma linguagem 

                                                           
62
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Esse trabalho de Panet (1931) foi publicado novamente em 1962 e reeditado na revista Foundations of 

Chemistry em 2002. 
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química que abandona o carácter pictórico dos alquimistas e assume um carácter linguístico e 

uma linguagem que, posteriormente, assume o carácter icônico e diagramático presente 

principalmente na química orgânica. 

O outro conceito de elemento problematizado por Paneth (1962) é introduzido por 

Mendeleev como substância básica, associado ao racionalismo nas operações químicas 

(HENDRY, 1999; BACHELARD, 2009). Kidd (2011) ainda apresenta um terceiro tipo de 

conceito de elemento químico, em alternativa aos conceitos já trabalhados por Paneth. 

Conceitos centrais da química.  

Segundo Mainzer (1997), os conceitos de simetria, estrutura molecular e 

complexidade são centrais na investigação e no ensino de química. Patterson (2010) analisa a 

importância da publicação do livro Les átomes, de Jean Perrin, em 1903, para a aceitação da 

teoria atômica. Chalmers (2008) argumenta que o átomo não era imprescindível para o 

crescimento da química e foi tão importante quanto o éter na física. Os avanços na química 

foram pré-condição para os resultados e a introdução do átomo na química. Deltete (2008) 

discute a contribuição intelectual de Ostwald juntamente com os conceitos de irreversibilidade 

e energia em química e a construção de uma ontologia para a química macroscópica. Essa 

temática também é muito tratada na filosofia da química e Van Brakel (2012) defende ser 

necessário um livro de filosofia da química para a química macroscópica e um para a 

mecânica quântica.  

Cintas (2002) analisa o contexto histórico e filosófico do conceito de estereoquímica 

de Vant´t Hoff e Lebel. Sukumar (2009) defende que o conceito de estrutura molecular 

necessita ser visto além da aproximação Born-Oppenheimer, que se resume, na química, aos 

modelos tipo bola-vareta. 

A partir de então, novas funções foram sendo atribuídas a essas representações 

estruturais, funções descritivas, explicativas, heurísticas e comunicativas. Para Van Brakel 

(1999), o conceito de estrutura tem vários significados a depender dos diferentes níveis de 

descrição: estrutura como um sumário de possibilidades de reações: macroscopicamente, dada 

a rede de relações entre substâncias e reações químicas; estrutura geométrica das moléculas 

no nível micro: espacialidade e organização dos átomos, estruturas cristalinas; estrutura de 

valência: no nível micro dos átomos e ligações entre átomos, configuração eletrônica; 

estruturas matemáticas da mecânica quântica usadas na descrição de um sistema particular. 

Uma perspectiva reducionista irá defender que a estrutura, em níveis mais elevados de 

inclusividade, será explicada pelo nível mais fundamental; nesse sentido, a mecânica quântica 
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ofereceria a explicação definitiva. A perspectiva reducionista foi a mais presente no contexto 

da química. 

Idealidade dos conceitos químicos.  

Le Vent (2001) discute o conceito de gás perfeito e critica o conceito da IUPAC, que 

ele considera insuficiente para dar conta de propriedades associadas às misturas. Eberhart 

(2002) argumenta que as descrições convencionais de ligações químicas como covalentes, 

iônicas, metálicas e as de Van der Waals estão comprometendo a utilidade da mecânica 

quântica na síntese e no projeto de novas moléculas e materiais. O autor faz um paralelo entre 

o estado atual da química e a ideia do flogisto, quando esse impediu o desenvolvimento da 

química. Defende o autor que a superação dos atuais obstáculos exigirá métodos para a 

descrição da estrutura molecular e da ligação, assim como novos conceitos foram necessários 

antes que a teoria do flogisto pudesse ser ultrapassada.  

Polissemia dos conceitos químicos.  

Outra característica dos conceitos químicos relacionados com a ontologia química é 

sua polissemia. Esse é, na verdade, um problema tradicional na filosofia da química (VAN 

BRAKEL, 2012). O autor que mais discutiu essa temática foi Joseph Earley (2009, 2005), que 

problematiza se existe sal na água do mar. Na água do mar existem cátions e ânios, e não o sal 

como o conhecemos. Needham (2005) problematiza os conceitos de misturas e modalidades 

utilizando a teoria aristotélica e oferece uma alternativa à polissemia apontada por Earley 

(2009; 2005). Para Needham (2005), a diferença entre misturas e modalidades pode resolver a 

questão da polissemia. 

Paparazzo (2008) analisa a similaridade entre a noção de elemento químico da 

filosofia estóica e a moderna química. Hentschel (2002) problematiza a conceituação de novas 

entidades em química, baseando-se num estudo de caso referente à nomeação dos raios 

tithonc por John Wiliam.  

Conceito de emergência: um conceito implícito no currículo.  

Outro conceito analisado foi o conceito de emergência. Luisi (2002) defende que 

emergência é uma característica básica da química. A emergência em química é lugar comum; 

entretanto, esse conceito não é usado por químicos nem se encontra nos livros didáticos. O 

autor defende sua introdução nos currículos. Segundo Vancik (1999, 2003), esse conceito 

entra em um outro programa metafísico, fundamentado nos processos de auto-organização. 

Ele afirma que, com a metafisica de processos, a era do reducionismo se encaminha para a era 

do emergentismo. Newman (2008) também analisa até que ponto a química pode ser descrita 
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pelo conceito de superveniência. Luisi (2002) defende que o conceito de emergência em 

química é lugar comum. 

Circularidade dos conceitos químicos.  

Com referência à linguagem química, Laszlo (1999) defende que duas características 

importantes dos conceitos químicos são a circularidade e dualidade. Ou seja, para o autor, é 

impossível definir ácido sem definir base. Existe uma longa lista de dualidades conceituais na 

química como: eletrófilo/nucleófilo, eletronegativo/eletropositivo, ácido/base, 

oxidante/redutor etc. Para Laszlo, a circularidade e dualidade dos conceitos em química, que 

ele considera uma herança da alquimia na química, tornam difícil produzir uma ciência 

dedutiva. 

Explicações, leis e teorias químicas: reducionismo, diagramaticidade e aproximações.  

Um outro tema deste campo estruturante são as explicações: natureza aproximada das 

leis química; importância da tabela periódica nas explicações químicas; centralidade dos 

modelos nas explicações químicas; explicação estrutural e a importância da diagramaticidade; 

importância da visualização; heurísticas na química. 

Wilholt (2005) problematiza, dentro do modelo atómico de Bohr, a explicação 

nomológica, normalmente considerada pela filosofia da ciência e criticada na filosofia da 

ciência atual, que considera a ciência real. Akeroyd (2008) mostra que a explicação 

mecanicista, correntemente usada em química desde a revolução química, localiza a tabela 

das afinidades (Étienne François Geoffroy, 1672-1731) em sua origem. Segundo Berson 

(2008) as teorias, não apenas em química, necessitam de muitos correções empíricas ad hoc, e 

dá como exemplo a hipótese de Kekulé. Vemulapalli (2008) problematiza as duas teorias da 

ligação química, a ligação de valência e a do orbital molecular como as duas principais teorias 

da ligação química. 

Lombardi e Castagnino (2010) mostram que uma das dificuldades do reducionismo da 

química à física está em aceitar o reducionismo a uma ontologia quântica que ninguém sabe 

bem o que significa. O problema do reducionismo não está apenas do lado da química, mas já 

se apresenta do próprio lado da física. Hettema (2009) problematiza o reducionismo na 

relação entre física e química com base na aproximação naturalizada de Popper da redução. 

Akeroyd (2008) discute, via Laudan, a explicação em bioquímica.  

Natureza aproximada das leis química. 

Friedrich (2004) relata a necessidade das aproximações na ciência e na química, em 

particular, principalmente quando se lida com muitos corpos. Defende o autor que, na 



177 

 

 
 

química, quando se lida com muitos corpos, todas as leis são aproximadas, o que vem a exigir 

modelos qualitativos. Ostrovsky (2001, 2005a) defende que a noção de aproximações tem 

sido o núcleo da filosofia da química e dá alguns exemplos: Born-Oppenheimer, formas 

moleculares, papel dos orbitais. 

Christie e Christie (2000) defendem que as leis químicas não obedecem às regras e 

exibem certas peculiaridades. Essa posição foi criticada por Vihalemm (2007), que defende 

que as leis químicas não são peculiares e são iguais às leis físicas construídas como sistemas 

idealizados e coloca como exemplo a tabela periódica.  

Importância da tabela periódica nas explicações químicas.  

Outra linha temática é sobre as explicações químicas fundamentadas na tabela 

periódica. A fundamentação do sistema periódico tem sido avaliada por alguns autores e 

representa um ícone da química e da própria ciência. Restrepo e Pachón (2007) fazem uma 

revisão da fundamentação matemática da tabela periódica, principalmente da topologia. Esse 

é um programa de pesquisa bastante forte na filosofia da química. A tabela periódica é o 

sucesso científico de maior evidência da química e, por isso, encontrar uma lógica e uma 

fundamentação matemática para o sistema periódico traria mais cientificidade à química. 

Axiomatizar a tabela periódica tem sido, portanto, um objetivo das investigações. Até ao 

momento, esse objetivo ainda não foi alcançado. 

Kragh (2001) descreve historicamente a busca de explicações das regularidades da 

tabela periódica. Akeroyd (2003) problematiza o valor da retrodição e previsão na tabela 

periódica e mostra (AKEROYD, 2010) o significado do sucesso preditivo de Mendeleev 

como um dos maiores feitos científicos da química. Kibler (2007) descreve a passagem da 

química de Mendeleev (1889) para física atómica (1932) e a física de partícula (1953 - 2006) 

e mostra como a consideração de simetrias, largamente usada na física, pode racionalizar e 

dar um novo formato à tabela periódica. Essa tem sido a linha de matematização da tabela 

periódica, via relações, topologias e simetrias
64

. 

Scerri (2007) defende que a mecânica quântica não provê um significado conclusivo 

sobre a classificação dos elementos químicos. Ostrovsky (2001) problematiza até que ponto a 

física pode contribuir com os estudos da tabela periódica.  

Centralidade dos modelos nas explicações químicas.  

Os modelos químicos receberam uma atenção especial da revista Hyle em duas 

edições especiais sobre esse tema. Nos artigos da Foundations of Chemistry, Klein (2001) 
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estuda a semiótica química, aspectos epistemológicos e históricos de fórmulas da química 

berzeliana do início do século XIX da química orgânica. Akeroyd (2000) problematiza o 

avanço da explicação em química orgânica de 1930 a 1942; segundo o autor, as fundações da 

química orgânica moderna foram lançadas pelo trabalho seminal de Hughes e Ingold. O 

avanço, representado pela sua transformação de hipótese alternativa interessante, em 1933, 

para teoria principal (fora dos EUA), em 1942, foi conseguido por meio de uma 

multiplicidade de métodos. Esses métodos incluíram: a construção de uma nova notação 

científica; a racionalização de alguns dados experimentais aparentemente contraditórios; a 

refutação do trabalho experimental de um dos seus críticos persistentes e o uso de argumentos 

conceituais e também a realização de um escore de previsões bem-sucedidas que excederam o 

escore de previsões fracassadas. O sistema Huges/Ingold foi o mais bem-sucedido para a 

explicação em orgânica. 

Francoeur (2000) problematiza o papel dos modelos físicos na pesquisa em química 

por meio do conceito de dematerialização e inscrição. Laszlo (2000) discute a essencialidade 

dos modelos em química e faz a analogia do uso dos modelos pelos químicos, que compara a 

um brinquedo usado por crianças que testam sua resiliência, pensando e adentrando-se nas 

aventuras do laboratório e da mente.  

No contexto da educação, Justi e Gilbert (2002) defendem a integração da filosofia da 

química com base na importância dos modelos na educação química e nas contribuições da 

filosofia da química. 

Explicação estrutural e a importância da diagramaticidade.  

Goodwin (2008) defende que a explicação em química, fundamentada em diagramas, 

é tão potencial quanto a matemática. O autor contextualiza a disciplina de química orgânica 

em que os diagramas são usados em uma extensividade muito grande. Esse mesmo problema 

foi posto por Schummer (1999, 2003a), que salienta, no contexto das sínteses químicas, o 

grau de eficiência e produtividade de uma ciência que usa poucos recursos matemáticos. Para 

esses autores a diagramaticidade é uma característica importante da química. Schummer 

(1998), em um dos artigos mais influentes da filosofia da química, defende a linguagem 

simbólica (diagramática), as classificações e a investigação das propriedades materiais como 

o núcleo químico da química. 

Del Re (1998) analisa o status ontológico do conceito de estrutura molecular, tida 

como epifenômeno ou como convenção. Del Re (2000) problematiza o conceito de modelo e 

o relaciona com o conceito de idealização em química. O autor problematiza os tipos de 
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modelos classificando-os em modelos físicos e matemáticos. Para ele, os modelos químicos 

são essencialmente exemplos de modelos físicos. Visintainer (1998) problematiza a química 

platónica e verifica semelhanças entre o atomismo e a química moderna. Kretzenbacher 

(2003) mostra a estrutura semiótica e funções heurísticas da ciência e da química, em 

particular. 

Importância da visualização.  

Obrist (2003) explora as formas pictóricas na transmissão e concepção da ciência, 

principalmente nas teorias medievais. Ede (2006) analisa a imagem visual e textual da 

química. Knight (2003) compara o simbolismo da linguagem química e a atividade 

laboratorial e observa que, com Lavoisier, o simbolismo da linguagem química foi reduzido. 

Entretanto, essa linguagem volta a ter proeminência com o desenvolvimento da linguagem 

estrutural da química orgânica.  

Heurísticas na química.  

Goodwin (2008) analisa como a teoria em química orgânica facilita as sínteses em 

orgânica e sumariza que a teoria em orgânica segue uma série de políticas heurísticas que 

ajudam a prever e descrever. As teorias na orgânica são regras e protocolos e não apresentam 

a mesma forma que a considerada na ciência convencional. 

As principais tensões químicas desse campo estão explicitadas abaixo.  

Modelo /Realidade: Supremacia da representação.  

Del Re (1998) defende que, após 1858, o conceito de estrutura tornou-se central em 

química, tendo sido o mais sucedido para ordenar e classificar as observações. É tratado como 

uma convenção ou um epifenômeno por físicos e químicos quânticos para interpretar o 

formalismo matemático da Mecânica Quântica. Para Caldin (1961), substâncias puras, 

elementos e compostos, moléculas, átomos e partículas subatômicas e energia são os mais 

importantes; para Mainzer (1997), são mais importantes simetria, complexidade e emergência 

de propriedades; para Reiher (2003), com os conceitos de elementos, propriedades, interações 

e seus contextos é possível construir uma metateoria em química. 

Qualitativo/Quantitativo: necessidade das aproximações.  

Tem-se caracterizado a química como um contexto difícil para a superação dos 

modelos qualitativos. Como dito anteriormente, as leis químicas são marcadas por 

aproximações. A filosofia da química poderia ser uma filosofia das aproximações 

(OSTROVSKY, 2005). Como a química lida com problemas de muitos corpos, os modelos 
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químicos são essencialmente qualitativos. A linguagem diagramática da química orgânica, 

principalmente, utiliza modelos qualitativos. 

Estrutura/Composição: dois paradigmas em química.  

Essa tensão é inerente ao desenvolvimento da química. No seculo XVIII, era o 

paradigma composicional. Com o desenvolvimento da química orgânica, o conceito de 

estrutura passou a ser determinante para a identificação das espécies químicas. Como visto 

anteriormente, o conceito de estrutura ocupa grande parte do debate da filosofia da química e 

é o foco principal da possibilidade de redução da química à mecânica quântica. 

 

3.2.3 Intervenção e método: uma ciência interventiva e dual 

 

A química contemporânea apresenta uma característica metodológica dual. Investiga 

tipos particulares de substâncias e suas transformações, domínio da história natural, e se 

dedica, primariamente, a identificar, descrever e classificar por meio da análise e da síntese 

(CHAMIZO, 2009; VIHALEMM, 2007). Contudo, a química contemporânea faz isso 

recorrendo a modelos e instrumentos idealizados, domínio do método construtivo-hipotético-

dedutivo, próprio de ciências naturais como a Física. Os principais temas discutidos foram: 

característica dual da química; instrumentação e especiação química; modelagem na química; 

química computacional experimental/teórico/computacional; conceitos gráficos; método ab 

initio. 

Característica dual da química.  

Vihalemm (2007) defende que a química é uma ciência próxima da física, mas com 

características de história natural. ―Química não é meramente uma ciência tipo-física, mas 

mostra importantes características com um tipo de pesquisa e conhecimento carácterísticos da 

história natutral.‖ (VIHALEMM, 2007, p. 55). De um lado, o método hipótetico-dedutivo; de 

outro, história natural, descrever-classificar. Em outro artigo o autor trabalha as classificações 

como uma própria natureza da química. Já no primeiro congresso da ISPC, o autor trata dessa 

temática que é o seu principal problema motivador. 

Instrumentação e especiação química.  

Rothbart e Scherer (1997) exploram a relação entre a instrumentação na química 

contemporânea e a natureza das partículas e argumenta que a intervenção química, por meio 

da instrumentação, no estudo de inobserváveis, não consegue atingir o númeno kantiano. 
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Rothbart (1993, 1999, 2002) problematiza a interdependência entre instrumentação e 

especiação química. Para o autor, a especiação química é dependente do instrumento 

utilizado. Baird (2000, 2004) desenvolve uma filosofia dos instrumentos como uma forma 

materialista do conhecimento e o instrumento como uma teoria materializada. Tomasi (1999) 

analisa a discrepância entre as aproximações operacionais usadas nos laboratórios e os 

modelos usados na teoria, compondo duas epistemologias e metodologias diferentes: uma 

operacional e uma de modelagem, ambas usadas potencialmente na química. 

Modelagem na química: as TICs reconfigurando o laboratório da atualidade.  

Van Brakel (2000) estuda a modelagem em engenharia química como condições 

ceteris paribus, ou seja, válidas somente nas mesmas condições, defende que, em química, as 

leis têm essa característica. Bueno (2004) analisa as máquinas moleculares, a possibilidade de 

construir moléculas, átomo a átomo, e problematiza a incomensurabilidade, o mecanicismo e 

os níveis de emergência como obstáculos a esse projeto. Laszlo (1998) defende que a matéria, 

no laboratório químico, principalmente de química analítica, símbolo de ciência laboratorial, 

serve apenas de informação, que é descodificada e analisada pela instrumentação e pelos 

signos. Para o autor, isso representa uma revolução conceitual que transforma a química em 

uma análise ou em uma arte combinatória. 

Mainzer (1999) problematiza a química computacional como uma nova ferramenta da 

investigação e do ensino. Bruce King (2000) problematiza a influência da computação em 

química e propõe o triângulo experimental/teórico/computacional em lugar do 

experimental/teórico. Trindle (1999) problematiza a presença do computador na modelagem 

dos sistemas químicos por meio de estudos de casos com químicos experientes. 

Balaban (2005) analisa o estatuto da matemática na química e dá uma especial atenção 

a conceitos gráficos. Defende que a aplicação da matemática tem sido mais pela mecânica 

quântica, fortemente reduzida à quântica e também fortemente dentro do contexto do 

reducionismo. Nesse artigo de 2005 o autor defende a necessidade de outro tipo de 

matemática como a topologia, teoria dos grafos e simetria.  

Outras inter-relações mais marginais também são feitas. Loeve (2010) reflete sobre o 

conceito de nano e faz inter-relações com outras questões como as éticas. Scerri (2004) relata 

o uso do método ab initio pela mecânica quântica. Forster (2006) analisa um caso da foto 

física para problematizar a questão do método em ciência e em química em particular. 

As principais tensões desse campo estão explicitadas abaixo.  

Ciência/Técnica: uma tecnociência.  
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Essa questão está inserida dentro da velha tensão entre ciência e técnica. No artigo de 

Schummer (1997c), essa tensão é explícita. Recorrendo a diversas diferenciações entre 

química e técnica, Schummer (1997c) defende que, no contexto das sínteses químicas, não é 

possível discernir uma diferença em ciência e técnica.  

Outro autor que tem reiteradamente trabalhado esse tema é Jefrey Kovac. Kovac 

(2002) considera que o contexto da química é o melhor para se estudar profissão, valores e a 

relação entre ciência e tecnologia. Kovac (2001) busca entender a relação entre ciência e 

tecnologia com base no quadrante de Pasteur (Fig. 13), elaborado por Stokes (1997), e 

também no trabalho de Ziman (1984, 1999, 2000), com a diferença entre ciência acadêmica e 

pós-acadêmica.  

Boa parte da física estaria no quadrante do Bohr, a ciência analisada pela 

epistemologia do século XX, teórica, ideal, regulada por valores epistêmicos (verdade, 

simplicidade, coerência, universalidade), que separa ciência, tecnologia e sociedade. O 

quadrante de Edison se refere à aplicação técnica, sem interesse de investigação de princípios 

teóricos. No quadrante de Pasteur, há um misto característico da atividade de ciências como a 

química e de boa parte da ciência contemporânea, as tecnociências, que vivem em uma 

relação dialética e simbiótica entre ciência e tecnologia, entre empiria e representação. 

Nesse quadrante, as regulações são tanto pelo campo científico e pelas normas 

mertonianas, quanto por valores não epistêmicos, mais pragmáticos e utilitaristas, (robustez, 

relevância social e económica, sensibilidade ambiental etc.), o PLACE analisado por Ziman 

(1999, 2000), por exemplo. Química pode ser um exemplo de uma ciência oscilando entre a 

uma ciência industrial e uma ciência académica, entre ciência e tecnologia, entre ciência e 

arte. 

Análise/Síntese: dois paradigmas em química.  

O século XVIII foi caracterizado pela análise; atualmente é a síntese que domina a 

agenda. A química lavoiseana foi predominantemente o paradigma da análise química. Na 

atualidade, principalmente com a química orgânica, o paradigma é preponderantemente das 

sínteses químicas. Isso altera toda a forma, o método de se fazer química. As análises estavam 

no contexto de uma epistemologia operacional, fundado no conceito operacional de elemento 

químico. As sínteses estão fundadas no contexto de uma epistemologia construtivista e 

semântica, donde o contexto da descoberta tem grandes implicações. 

Intervenção/explicação: a fenomenotecnia química.  



183 

 

 
 

Essa tensão está particularmente desenvolvida nos trabalhos de Bensaude-Vincent 

(2009, 2010). Boa parte da história da química tem sido sobre separação e purificação de 

substâncias. Critérios de pureza, entretanto, são dependentes dos avanços experimentais e 

instrumentais, que com ela redefinem a própria química e sua cientificidade. Há uma 

fenomenotecnia
65

, uma relação dialética entre o instrumento e o conceito, antecipando, em 

boa medida, a natureza tecnocientífica da ciência atual. Diferentemente da ênfase dada à 

formalização e matematização, próprias da física, a química é regulada por um conhecimento 

ligado à ação, tendo seus conceitos e modelos, primordialmente, função de intervenção mais 

do que de explicação. 

Real /Ideal: uma ciência real.  

A química apresenta situações de contorno, o que a caracteriza como uma ciência que 

lida com a materialidade real. 

 

3.2.4 Contextos e valores: uma ciência contextual, real e criativa 

 

Os contextos e as relações da química são muito variados e complexos. Esse campo 

estruturante recebeu atenção especial da revista Hyle para quatro temáticas principais: ética 

em química com duas edições especiais; visualização, com uma edição; estética e química 

com duas edições especiais e a imagem pública da química.Outras temáticas discutidas foram 

a serendipidade; fenomenotecnia química; o contexto da educação em química; neutralidade 

axiológica das sínteses químicas; endogenia da química; utilitarismo; criação de novas 

substâncias; usos e riscos da ciência. 

Pluralismo de contextos da química.  

Uma observação evidente é a multicontextualidade da química. A filosofia da ciência 

convencional dava atenção ao contexto de justificativa e negligenciava os outros (descoberta, 

aplicação e educação). Na química, três contextos ganham grande expressividade:contexto da 

descoberta: serendipidade; contexto de aplicação, a fenomenotecnia química; contexto da 

educação, a química nasceu para ser ensinada; 

Contexto da descoberta: serendipidade.  

Segundo Schummer (2006, p. 37), ―enquanto os físicos exploram o contexto de 

justificativa, os filósofos da química exploram o contexto de descoberta‖. Os químicos lidam 
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com criações. Para Benfey (2000, p.199), ―a química foca em estruturas ordenadas, 

moléculas, cristais e seus agregados. A filosofia da química é centrada na afinidade, coesão, a 

arquitetura do muito pequeno, atracão, harmonia, e, se você permite, beleza‖. Hoffmann 

(1993), ao analisar como os químicos pensam, coloca bastante ênfase na estética química e 

considera que a química tem muitas características da arquitetura. A química é uma ciência 

criativa. Principalmente nas sínteses químicas encontra-se um ato de criação (HOFFMANN, 

1993; BACHELARD, 1990). 

Garcıa (2009) analisa a serendipidade como uma forma de descoberta em química e a 

aproxima da química combinatória. Hoffmann (1993) identifica a serendipidade como um 

componente essencial da química. Para tanto, os químicos devem ter uma grande capacidade 

intuitiva, um grande conhecimento tácito. 

Contexto de aplicação: a fenomenotecnia química.  

Além de criativa, a química é também uma ciência real. Kovac (2002, p.165), no 

artigo Professionalism and Ethics in Chemistry, defende que a química é  

provavelmente a melhor ciência para se estudar o contexto da ética cientifica e 

profissional. Historicamente, de todas as ciências naturais, a química é, pelo menos 

nos U.S.A, a que mais se define como uma profissão no mesmo senso que a 

medicina, direito, e engenharia. Químicos têm uma rica herança tanto no trabalho 

como artesões como acadêmicos. Diferentemente da física, os químicos devem 

sempre estar próximo do experimento. Químicos devem ―pensar com as mãos‖ mais 

que outros cientistas…. Químicos trabalham numa variedade de contextos e 

consequentemente são confrontados por muitos problemas éticos. A indústria 

química esta imbricada na construção da sociedade e desta forma em muitas 

questões complexas na relação entre ciência e sociedade.  

 

Bensaude-Vincent (2010) descreve dois programas, a biologia sintética e a química 

sintética, como dois programas com metafísicas parecidas. A biologia sintética, disciplina 

recente, tem dois programas metafísicos muito convergente. Para Izquierdo-Aymerich e 

Adúriz-Bravo (2003), muitos conceitos químicos ganham sentido pelo uso e utilidade prática. 

Contexto da educação: a química nasceu para ser ensinada.  

A importância do contexto da educação para o desenvolvimento da química é 

discutido no artigo de Seco;Alvarez; Sales (2008). Os autores comenta que Boyle, Lavoisier, 

Dalton e Mendeleev escreveram livros para representar importantes passos no 

desenvolvimento dos conceitos de elementos químicos e de métodos de classificação de 

elementos; o desenvolvimento da química origina-se de uma atitude pedagógica. Isso faz 

Bachelard defender que a química progride por ideias sistemáticas. Segundo ele, ―não é sem 

razão que tantos químicos, ao buscar uma visão geral da história de sua ciência, tenham sido 

levados a livros de filosofia química‖. A tese da centralidade do contexto educativo no 
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crescimento da química é bem defendida por Izquierdo-Aymerich (2012). A autora defende 

que a química tem origens didáticas, que foi ―criada para ser ensinada‖.  

Ética e química.  

Ética foi um dos temas mais debatidos no campo de contextos e valores. Entende 

Kovac (2002) que, estudando-se a profissão do químico, é possível compreender a própria 

essência da química. Defende também que uma das questões centrais da filosofia da química é 

a relação entre epistemologia e ética. Para Kovac (2002), ética é o coração da química. Del Re 

(2001) defende que a discussão da ética em química deve ser importante para clarificar as 

escolhas de investigação e os riscos associado às pesquisas e que essa discussão deve seguir 

os três valores expressos por Platão, verdade, justiça e beleza. 

Outra análise acerca dos valores da química é feita por Mody (2004) que aborda o 

determinismo tecnológico, declinado em análises sociológicas, mas presente na cultura da 

nanotecnologia. Isso explicita o desenvolvimentismo como uma ideologia presente no 

discurso da química (SJÖSTRÖM, 2012). 

No domínio das tecnociências, Preston (2005) problematiza a necessidade de uma 

ética ambiental no domínio da nanotecnologia. Schummer (2001) traça uma análise 

sistemática da ética nas sínteses químicas, principal atividade dos químicos durante os últimos 

200 anos (SCHUMMER, 1997a,b). Diferentemente de outros campos de conhecimento, as 

sínteses químicas geram produtos reais que mudam o mundo material e têm, necessariamente, 

implicações éticas. Nesse artigo, Schummer (2001) analisa, principalmente, a neutralidade 

axiológica das sínteses químicas, a liberdade das pesquisas, as guerras nas pesquisas químicas 

e o significado de vida para a química. O autor finaliza com uma chamada para uma 

responsabilidade moral dos químicos.  

Laszlo (2001) defende que a ética da química é a mesma ética da comunidade em 

geral. As complicações decorrem do fechamento da comunidade química que gera uma 

perversão epistémica. O autor aponta para uma grande endogenia da comunidade química. 

Coppola (2010) explora os dilemas de transferência de tecnologia no ensino superior, 

principalmente o utilitarismo privado no domínio público. Davis (2002) esquematiza relações 

entre ética e profissão com referência a duas profissões semelhantes, engenharia e química. 

Lewenstein (2005) problematiza o conceito de ética no contexto da nanotecnologia. O que 

conta como questão ética? Jacob e Walters (2005) discutem os riscos da criação de novas 

substâncias e a responsabilidade da comunidade dos químicos por esses produtos e 

conhecimentos. 
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Douglas (2004) problematiza os usos e riscos da ciência, no caso a química. Kidwai; 

Mohan (2005) problematizam o contexto da química verde como uma inovação tecnológica 

necessária para minimizar riscos do progresso e da prática de ciências como a química. 

Nurock (2010) pergunta se é preciso considerar uma ética da nanotecnologia ou para a 

nanotecnologia. 

Estética e visualização. 

Estética e visualização compõem outra temática muito debatida. Problematizando a 

estética da química, Spector (2003) a enfatiza como um importante valor da investigação 

química. Schummer (2003) problematiza a estética da química via três tipos de produtos: 

matérias, moléculas e modelos. O autor argumenta que a estética joga um papel importante na 

prática química. Laszlo (2003) defende 11 teses sobre os fundamentos estéticos da química. 

Root-Bernstein (2003) defende que sensualidade, estética e considerações artísticas são 

importantes para a investigação em química, principalmente nas descobertas químicas. 

Imagem púbica da química.  

A imagem pública da química foi analisada também. Schummer e Spector (2007) 

exploram qual a imagem que está implícita na comunicação dos químicos como profissão. 

Haynes (2006) comenta a presença da química nos filmes no arquétipo do cientista/alquimista 

perigoso e mau. Essa imagem, frequentemente, se mantém também nos livros didáticos. 

Laszlo (2003) defende que, no século XX, a autoimagem dos químicos esteve fortemente 

vinculada à indústria. 

As principais tensões da química estão explicitadas abaixo.  

Academia/Indústria: uma ciência pós-industrial e pós acadêmica.  

A relação entre ciência e sociedade é posta, segundo Kovac (2002), na polarização 

entre ciência pura e aplicada que, na química, tem uma longa e tensa história. Desde suas 

origens no trabalho com artesanato, tintas, metais, posteriormente nas especulações filosóficas 

dos alquimistas e, atualmente, na empresa tecnocientífica que compõe a química 

contemporânea, a química tem uma longa tradição na relação química/sociedade, 

academia/indústria. 

Apesar disso, para Kovac (2002), o contrato da química com a sociedade é muito 

frágil e, assim, a filosofia da química deve reconciliar essa tensão e prover outra relação entre 

ciência e sociedade. Trabalhos nos quais essa tensão é mais explícita são os de Laszlo (2001), 

Kovac (2001) e Sjöström (2006). A relação química/indústria e a relaçao química/sociedade 
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têm determinado tanto a identidade disciplinar como a profissão dos químicos, principalmente 

no século XX, segundo uma tensão inerente à sua identidade disciplinar.  

No século XX, a química desenvolve-se associada à indústria. Por isso, filósofos da 

química têm reiteradamente identificados uma variedade de valores na prática química, além 

dos epistêmicos privilegiados pela ciência comumente estudada tais como universalidade, 

objetividade, verdade, simplicidade, coerência teórica, consistência, completude, 

corrigibilidade, publicidade, rigor, precisão, adequação empírica. Na química, valores como 

estética, utilidade, funcionalidade, criação, invenção, inovação, intuição, perfeccionismo são 

próximos da tecnociência, conformeEcheverria (2003, 2003a) identifica: inovação, 

funcionalidade, eficiência, eficácia, utilidade, aplicabilidade, fiabilidade.  

O contexto da química pode ser entendido também no que tem vindo a ser chamado 

modo 2 de conhecimento. Kovac (2002) tem buscado entender o contexto da química 

utilizando o quadrante de Pasteur (fig. 13). A proposta do quadrante de Pauster é superar a 

visão linear entre ciência e tecnologia ainda presente e posta desde o início da guerra fria. No 

quadrante de Bohr, que se fundamenta na explicação teórica e é regulado por valores 

epistêmicos e analisado dentro da sociologia da ciência desde Merton, estão as ciências ideais 

como a física. Tem como regulador principal a explicação. No quadrante de Edison estão a 

tecnologia com relevância para aplicações imediatas, regulados pela aplicação. No quadrante 

de Pasteur estão ciências como a química, que mistura técnica e ciência. Para Kovac (2002, p. 

169), 

a química esta enraizada na tradição do artesanato, bem como em suas conexões 

com a indústria química, o que significa que muito da pesquisa em química é 

dirigida para substâncias úteis ou para desenvolver métodos de análise. 

Naturalmente que a pesquisa química ocorre no quadrante de Bohr e Edison, mas 

muito da história da relação entre química e sociedade é baseado em sua habilidade 

de produzir produtos úteis, e a identidade profissional dos químicos é construída em 

sua habilidade de mover entre o quadrante de Bohr e o quadrante de Pasteur. 

 

Kovac mostra que a química antecipa a caracterização atual da ciência, assinalada por 

um realismo operativo, uma epistemologia do aprender fazendo. Não tem como valores 

fundamentais as verdades de suas construções, a explicação última da realidade, mas a 

possibilidade de suas representações. Como diz Nordmamn (2006), a metaquímica orienta a 

prática científica. Localizamos, aqui, um forte acento em uma dimensão axiológica e 

praxeologia do contexto da química. 

Sjöström (2006, 2007) é outro autor que defende que a química se transformou depois 

dos anos 1950 e 1970, pela influência da física e da biologia, em uma ciência pós-acadêmica. 

Os campos e subcampos clássicos de pesquisa da química (analítica, físico-química, orgânica, 
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inorgânica) são superados pela pesquisa interdisciplinar em vários campos novos de 

investigações (ciências moleculares, biotecnologia, ciências da vida etc.).  

Criar/Descobrir: uma ciência criativa.  

A atividade criativa da química é explicitamente problematizada pelo trabalho de 

Hoffmann (1991, 1992, 2007). As sínteses químicas, principal atividade química, são 

essencialmente uma atividade criativa. 

Útil/Risco: a neutralidade axiológica das sínteses químicas.  

Essa tensão foi explorada por Schummer (2001, 1997a,b), principalmente no contexto 

das sínteses químicas. Schummer (1997a,b) faz um estudo cientométrico da produção química 

e indaga, principalmente, quais são os objetivos e os tipos da investigação em química. 

Nesses estudos, o autor conclui que, além de a química ser a ciência mais produtiva, com mais 

da metade dos artigos científicos mundiais, as sínteses químicas são a atividade principal dos 

químicos nos últimos 200 anos, contudo, como um valor em si mesmo. Segundo o autor,  

durante os últimos 200 anos, a síntese de novas substâncias tem sido a principal 

atividade experimental de químicos. Hoje, existem mais de 3 milhões de químicos 

em todo o mundo que produzem cerca de 570.000 papers/ano sobre 900.000 novos 

(incluindo biosequências, 6 milhões) substância química. A análise de uma amostra 

aleatória de 300 papéis mostra que, em 75% dos artigos, a síntese e caracterização 

de pelo menos uma nova substância é uma parte central. Análise documental 

empírica dos objetivos da síntese química revela que quase metade dos trabalhos 

visa melhorar as capacidades sintéticas, em ambos os casos o objetivo e o mesmo, 

ou seja, um fim em si. Apenas um quarto dos trabalhos indica um interesse em 

aplicações tecnológicas das novas substâncias, explícita ou implicitamente, 

referindo-se propriedades para a caracterização da substância. Objetivos menores 

incluem a elaboração da classificação, encontrando peculiaridades estruturais, e, ao 

menor grau, melhorar os modelos e teorias. (SCHUMMER, 2001, p.5). 

 

Nesse contexto, o autor explicita alguns problemas, vinculando a ética e a 

responsabilidade moral dos químicos. Um dos problemas principais é que sintetizar novas 

substâncias tornou-se um valor em si mesmo, que os químicos avaliam estarem melhorando o 

mundo, contribuindo com o avanço do conhecimento químico em novas reações, novos 

mecanismos de reações, rotas sintéticas, novos reagentes. Um segundo maior objetivo das 

sínteses químicas é para aplicações técnicas com fins utilitários. 

Como as sínteses químicas introduzem novas substâncias na complexa rede de 

relações do conhecimento químico, com novas substâncias, novas propriedades e, assim, 

novas e imprevisíveis situações. Schummer (2001) questiona que as sínteses químicas 

produzem também um desconhecimento sobre o mundo. Da quantidade de substâncias que 

são conhecidas e fabricadas (cerca de 73 milhões)
66

, só de um pequeno número (cerca de 

                                                           
66
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110.000) são conhecidos os efeitos. Isso tem outra componente importante: o conhecimento 

em química cresce ad infinitum e tem um carácter de incompletude. 

Nesse contexto, Schummer (2001) questiona que os químicos deveriam ter um critério 

explícito para distinguir entre boas e más pesquisas. Também os químicos não poderiam ser 

considerados criadores livres, pois as sínteses químicas não podem ser consideradas uma 

atividade neutra e, nesse caso, deveria ser questionada a liberdade de pesquisa nas sínteses 

químicas. 

Como todo esse processo é feito sem reflexão epistemológica, corre-se o risco de 

aberrações epistemológicas (LASZLO, 2003). Schummer (2001) identifica o perfeccionismo 

dos químicos como uma tentativa de superar Deus. As construções químicas são melhores e 

mais perfeitas que a própria natureza. Existe uma busca de superação da própria natureza. 

Nesse sentido, a química é uma ciência completamente do artificial, movida por um desejo de 

aperfeiçoar a natureza e por valores estéticos profundos. 

 

3.2.5 Evolução e juízo: uma ciência central, útil e interdisciplinar 

 

Esse campo estruturante analisa o progresso científico. Normalmente, esse problema é 

posto na tensão entre o indutivismo, que insiste no cumulativismo do conhecimento, e 

atitudes revolucionistas, evolucionistas e pluralistas. Esse não foi um campo muito estudado, 

de forma explícita, nem pela revisa Foundations of Chemistry nem pela Hyle. Os temas 

principais discutidos foram: discurso da química; objetivismo; discurso científico implícito; 

utilitarismo; pragmatismo; sistematismo; contextualidade; narrativa; interdisciplinar da 

investigação; ciência de serviço; ciência pós-acadêmica. 

Discurso da química.  

 
Tabela 11 - Característica do discurso da química 

Natureza da Química Nível disciplinar Nível social Discurso complementar 

Foco molecular; 

Manipulação da 

Matéria; 

Pragmatismo - 

Fragmentação Sub-

disciplinar  

 

Objetivismo; 

Reducionismo molecular; 

Racionalismo: vê o 

 público como 

quimiófobo  

 

Modernismo; 

Autoimagem: ciência 

como central, útil e 

criativa; 

Objetivos científicos e 

educacionais implícitos e 

indefinidos 

Metaperspectivas: Filosofia 

da química, Sociologia e 

História; 

Problematização; 

Bildung da Química – 

Educação liberal, holística  

 

 

Fonte: Adaptado de Sjöström (2007, 2012) 
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Sjöström (2006, 2006a, 2007) tem caracterizado o discurso da química como na tabela 

acima. Ele analisa que boa parte desse discurso é implícito, os valores e as atitudes são 

socializadas implicitamente. E defende um discurso complementar fortemente fundado em 

uma educação liberal (Bildung). Nesse cenário, ele analisa a forte influência que deveriam 

exercer disciplinas como a filosofia da química, sociologia e história. 

Sistematismo da química.  

Quanto à evolução do conhecimento químico, tem havido consenso sobre algumas 

questões. O pragmatismo e o utilitarismo são defendidos como uma filosofia própria que 

mostra o valor no conhecimento prático e útil enquanto valor que comanda o crescimento do 

conhecimento químico. Entretanto, defende Hoffmann (1993) que muitas construções de 

moléculas não têm aplicações imediatas e têm apenas valor estético, como é o caso dos 

fulerenos. Para Bachelard (2009), o conhecimento químico cresce por ideias sistemáticas, ou 

seja, ideias que possam dar ordem, princípios de classificação e ordenação da pluralidade. Por 

isso a química é um pluralismo coerente.  

Interdisciplinaridade da investigação em química.  

A característica interdisciplinar da investigação em química tem sido reiterada pela 

literatura (SCHUMMER, 2006). Sjöström (2006) identifica que os campos tradicionais da 

química (analítica, físico-química, orgânica, química geral) foram alterados depois dos anos 

1950.  

Figura 11 - Mapa do conhecimento das ciências moleculares e metadisciplinas (metaquímica). 

Sínteses químicas

FILOSOFIA DA 
QUÍMICA

EDUCAÇÃO 
QUÍMICA

CIÊNCIAS DOS 
MATERIAIS Química 

teórica
Métodos

HISTÓRIA DA 
QUÍMICA

QUÍMICA 
VERDE

CIÊNCIAS 
BIOMOLECULARES

QUÍMICA E 
SOCIEDADE

 

Fonte:Adaptado a partir de Sjöström (2006) 

 



191 

 

 
 

Depois da década de 1950, ocorreu o processo de fisificação por meio da revolução 

instrumental na química. Depois dos anos 1970, ocorreu a bioficação pela influência da 

biologia, que transforma a química em ciência de serviço. Isso tem transformado a química de 

ciência acadêmica em ciência pós-acadêmica e interdisciplinar.  

As principais tensões estão explicitadas abaixo. 

Natural/artifical: busca do perfeccionismo por meio do artifício.  

Essa tensão básica da química relaciona-se a outras como ciência/técnica, 

arte/natureza, ciência/sociedade e natureza/sociedade e permeia definições do objeto, valores, 

ontologia e metodologia da química. Pensada na forma aristotélica, alquimista, empiricista do 

século XVIII ou no contexto atual das bionanoteconologia, nanotecnologia, tecnociência, a 

química auxilia a pensar, diluir e recolocar as fronteiras dessa tensão, transversal à história da 

química e ao pensamento humano, sempre dependentes de assunções científicas, religiosas e 

filosóficas de cada época (ABRANTES, 1998, p.9). Ao ser uma ciência do artificial, criando 

uma noção de natureza, a química assume uma característica de ciência transgressora, não 

respeitando fronteiras legitimadas pelos mais diversos discursos. 

Essa tensão recebeu atenção especial da revista Hyle e é trabalhada especialmente 

pelos filósofos da química Joachim Schummer e Bernadette Bensaude-Vincent. Outros 

autores problematizam essa temática. Guchet (2009) discute a antinomia natureza/artefato no 

contexto da nanotecnologia e as pressuposições metafísicas dessa antinomia aí posta. Larrère 

(2010) investiga o perfeccionismo como um projeto da biotecnologia e nanotecnologia.  

A noção de natureza em química é problematizada por Schummer (2003). Para 

Schummer (2003) existem três tipos de noção de natureza em química: a estática, a 

teleológica e a dinâmica. A noção estática está associada à ideia de que tudo que é natural 

corresponde ao ato de criação. Nesse sentido, a arte, a manipulação, seria artificial. A visão 

teleológica está associada à visão aristotélica do movimento de cada ser em direção a um 

estado de perfeição, visão que é herdada pela alquimia. Nessa interpretação, a alquimia 

corresponde a uma imitação da natureza, a uma emulação da natureza.  

Na primeira visão, o natural seria caracterizado por uma essência original e, na 

segunda, por princípio motor. Por fim, do século XVIII emergiu uma ideia de natureza 

dinâmica que não mais contrapunha o natural e o artificial. A tabela das afinidades de E. F. 

Geoffroy contribuiu para o fortalecimento dessa noção dinâmica de natureza. Essa tabela 

oferece o modelo de arranjo das reações químicas da época e, ainda, a possibilidade de 

previsão de outras. Nessa tabela um corpo químico não é identificado pelas propriedades-



192 

 

 
 

qualidades, mas por suas relações (BERNAL; DAZA, 2010). A matéria passa a ser 

compreendida pela ideia de relação e pode ser compreendida pela possibilidade de criação e 

de destruição de suas relações (BERNAL; DAZA, 2010; BENSAUDE-VINCENT; 

STENGERS, 1992, p.74).  

Essas três visões alternam-se na história da química. No século XVIII, a tensão esteve 

entre o vitalismo e o materialismo. Para Schummer (2003), a noção teleológica está implícita 

na atitude tecnológica da química orgânica, que se tem transferido para a bioquímica, a 

biologia molecular e as biosínteses atuais. Estão implícitos uma busca de aperfeiçoamento da 

natureza, um caminho em direção ao aperfeiçoamento. Na investigação contemporânea, 

Schummer (2003, p. 724) defende que todos os padrões estão presentes.   

A noção de natureza define, implicitamente, o objeto e os fins da química. Para 

Schummer (2003), os químicos, como os alquimistas, aprendem com a natureza, imitam a 

natureza, melhoram a natureza, competem com a natureza e, por fim, controlam a natureza. O 

uso dessas noções é tacitamente adotado. Para um discurso explícito sobre os fins da química 

é necessário ter clara a noção de natureza utilizada. Schummer (2003, p. 733) defende o uso 

da noção dinâmica, principalmente devido à pouca normatividade do conceito. Earley (2004, 

2012) é o filósofo da química que mais trabalha com essa visão dinâmica de natureza. 

Todo esse contexto faz a química transgredir as separações clássicas entre natureza e 

sociedade. No início do século XVIII, começa-se a substituir produtos naturais por outros 

produzidos, de forma controlada, e isso altera drasticamente a relação com o ambiente natural. 

Essa alteração tem se acirrado na atualidade com as nanotecnologias.  

 

3.2.6 Normatividade e recursão: uma ciência intercultural e pluralista 

 

Normatividade e recursão dizem respeito à reflexão sobre o próprio campo. É assim, 

pelo seu pouco tempo, o campo menos estudado ainda pela filosofia da química. 

Normalmente esse campo, na filosofia da ciência, reflete o modo como tem sido pensada a 

unidade da ciência. No contexto do positivismo do século XVIII, a filosofia era o modelo de 

unidade da ciência. No contexto do positivismo lógico, o modelo era pensado pelo modelo da 

física. Na atualidade, é difícil uma ciência que tenha uma supremacia sobre outras ciências e 

mesmo a possibilidade da unidade da ciência é um tema controverso (POMBO, 2006). G. 

Abel mostrou que a unidade da ciência não tem sentido na atualidade. Ele estudou as 
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especializações em ciência e mostrou que não existe unidade. Na Philosophy of Science a 

unidade da ciência só aparece como tópico histórico, nos congressos. Os temas principais 

discutidos foram: interculturalidade; ciência impura; pluralismo; contextualidade. 

Bensaude-Vincent (2009) defende que a química, por trabalhar com uma variedade de 

autores e contextos, por um conhecimento do saber e fazer, como um exemplo de 

tecnociências, poderia ser um modelo de ciências para a atualidade.  

No debate da filosofia da química encontramos algumas propostas que caminham na 

direção de mapear filosofias da filosofia da química. Van Brakel (2012) tem defendido que a 

filosofia da química é uma filosofia intercultural (HARRÉ; RUTEMBERG, 2012). Bensaude-

Vincent (2008) tem defendido a química como uma ciência impura. Essa é sua característica 

epistemológica básica, porque, em função de sua própria natureza, está entrelaçada com 

acordos intersubjetivos entre pares e entre a matéria, tendo, em função disso, uma dificuldade 

intransponível de mover-se para um território de idealidade. Nesse sentido, o contexto, a 

narrativa e a história entram de forma decisiva. O pluralismo é defendido pela generalidade 

dos filósofos da química (LOMBARDI, 2012; LABARCA; LOMBARDI, 2005). De forma 

mais marginal e implícita, há também a defesa de um sistemismo e de uma via sintética em 

troca da via analítica. 

As principais tensões estão explicitadas abaixo.  

Nomotética/ideografia: uma ciência histórica.  

A química é normalmente interpretada como uma ciência nomotética, unificada por 

leis, e não ideográfica, unificada por sua história. Entretanto, vários filósofos da química têm 

vindo a mostrar a importância de se considerar a química como uma ciência histórica e as 

dificuldades de realizar, na química, uma ciência nomotética. Earley (2004, 2012) tem 

reiteradamente defendido uma noção dinâmica de natureza em química. Em um artigo 

importante que abre essa discussão no contexto pedagógico, Earley (2004) defende uma visão 

sintética em troca de uma visão analítica, principalmente para cursos introdutórios em 

química.  

Vihalemm (2003, 2007) também identifica o carácter dual da química do ponto de 

vista da filosofia da ciência. A química é uma ciência nomotética, mas interessada na matéria 

em sua especificidade, o que lhe atribui características de história natural. Näpinen (2007) 

também analisa essa questão principalmente associada ao contexto dos sistemas abertos e 

longe do equilíbrio. De outra parte, Bensaude-Vincent (2009) tem reiteradamente defendido 
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que as leis químicas são narrativas de experimentos. Para Hoffmann (1993), os químicos 

contam histórias enquanto criam moléculas. 

Essa tensão está explicitada no artigo de Lamża (2010) intitulado How Much History 

Can Chemistry Take? Nesse artigo o autor defende que a química, como uma ciência central, 

com poder de realizar uma ciência pan-idiográfica, pode unificar as ciências correlatas. Nesse 

artigo, o autor cita a influência da visão pan-idiográfica principalmente no contexto da 

classificação química, que é feita com base em propriedades estruturais e intrínsecas e não 

pela sua história e seus contextos. Por exemplo, átomos e núcleos, em atenção à sua história, 

poderiam ser classificados em elementos primários e secundários. As moléculas poderiam ser 

classificadas pela sua história cosmológica e os minerais poderiam ser classificados por sua 

evolução natural. 

Para o autor, nesses exemplos, existe uma troca de propriedades estruturais e 

intrínsecas por propriedades contextuais e uma lógica fuzzy com relações interconectadas. 

Para o autor, ―a consideração da história cósmica dá-nos um melhor entendimento do lugar 

real da química na estrutura geral das leis e regularidades do universo. O mundo não seria 

uma forma de espelho como no esquema tradicional do reducionismo científico.‖ (LAMŻA, 

2010, p. 117). 

Todo esse debate tem efeitos epistemológicos e pedagógicos de longo alcance. Basta 

ver que os cursos introdutórios de química, as ideias centrais da química e os currículos são 

organizados dentro de uma visão nomotética, como se a química tivesse uma lógica dedutiva. 

A epistemologia da química foi influenciada por uma forma nomotética de pensar, bem como 

o seu ensino. Essa temática é muito problematizada por Izquierdo-Aymerich. Segundo a 

autora, o átomo químico foi transformado em átomo físico. Isso ocorreu com o 

desenvolvimento da física quântica. Izquierdo-Aymerich se pergunta se é possível fazer o 

contrário. 

Descrição/Normatividade: um misto.  

A química situa-se em uma posição intermediária, entre descrição e normatividade 

(SCERRI, 2006). Para Scerri (2006), a situação da química é paradoxal, pois é uma ciência 

autônoma, mas, ao mesmo tempo, usa as leis fundamentais da física. Essas duas posições não 

necessitam ser vistas como contraditórias, mas como duas posições válidas entre 

normatividade e naturalismo. Para Scerri (2006), no contexto da química, há, de fato  

a necessidade de ambas visões, a normativa e a descritiva. Sem uma visão normativa 

de orbitais, estes, por exemplo, seriam usados espontaneamente, como em muitos 

casos por educadores químicos, os quais fazem sem ideias claras. Orbitais não são 

mais do que ficções matemáticas. (SCERRI, 2006, p. 124).  
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Uma aproximação naturalista também é defendida no problema da redução química. 

Ao invés de pensar na redução das leis químicas por sistemas axiomatizados, é possível 

pensar na redução, por via mais pragmática, das disponibilidades de recursos computacionais 

e de modelagem e dos múltiplos níveis de descrição, análise e explicação. Para Scerri (2006, 

p. 126),  

a natureza da química, mais que física ou biologia, talvez pudesse servir como um 

modelo de tipo de aproximação filosófica baseada em ―atitude‖ mais que em 

posições duras mantida e defendida a todo custo. Isto parece ser especialmente 

apropriado à química desde que, como seus práticos bem como educadores 

conhecem, requer operar em muitos diferentes níveis simultaneamente. 

 

Monismo/pluralismo: pluralismo constitutivo.  

Essa tensão é transversal ao debate da filosofia da química e será discutida ao longo da 

tese. A principal defesa é contra o monismo e a favor de uma visão pluralista de ciência e da 

química. 

 

3.2.7 Diagrama das tensões químicas 

 

De posse da cartografia e do mapeamento realizados acima, podemos construir um  

instrumento de análise importante para pensar o sistema pedagógico da química.  

Tabela 12 - Caracterizações da química e principais tensões 

Campo estruturantes Tensões Descritores 

Correspondência e 

Racionalidade 
 

Uma ciência das substâncias e 

dos processos 

Substância/Processos                     Tensão básica da química 

Micro/Macro  Necessidade da transdição e 

modelização 

Estático/Dinâmico   Ciência dos processos 

Parte/todo                                 Mereologia: Gramática da química 

Representação e Linguagem 
Uma ciência diagramática e 

classificatória 

Modelo /Realidade  Supremacia da representação 

Qualitativo/Quantitativo Uso de aproximações 

Estrutura/Composição        Dois paradigmas em química 

Intervenção e método 
 

 

Uma ciência dual e interventiva 

Indutivo/Dedução                                Uso da abdução 

Análise/Síntese  Dois paradigmas em química 

Intervenção/representação Tecnociência 

Explicação/Ação Ciência real 

Natureza/artefacto Noção própria de natureza 

Contextos e valores 

 

 

Uma ciência real e criativa 

Academia/Indústria       Pós-industrial e Acadêmica 

Ciência/Técnica Tecnociência 

Criar/Descobrir Ciência criativa 

Útil/Risco                       Neutralidade axiológica das sínteses 

Evolução e Juízo 
Uma ciência central e utilitária 

Real/Ideal Ciência real 

Artificial/Natural Ciência do artificial 

Normatividade e Recursão 

Uma ciência da práxis: 

intercultural e plural 

Nomotética/Ideográfica Ciência histórica 

Descrição/Normatividade Um misto 

Monismo/pluralismo Pluralismo constitutivo 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Os dados acima podem ser resumidos na tabela 12, acima. Nessa tabela dispomos de 

múltiplas caracterizações da química. De posse dos dados , podemos propor um instrumento 

diagramático para pensar seleções nos três níveis (sintático, filosófica e pedagógico). Assim 

como os campos estruturantes da epistemologia, esse instrumento pode servir a propósito de 

análise, formação e desenho. Pode ser usado no ensino e aprendizagem da química, na 

compreensão de problemas básicos e nucleares da química e do ensino da química. 

 

Figura 12 - Diagrama das tensões químicas 

Parte Todo

Forma

Matéria

Química
Filosofia
Currículo

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Esse instrumento será usado no próximo capítulo para se pensar seleções curriculares. 

É possível, por meio do mapeamento acima, identificar-se as diferentes escolhas nos níveis 

filosóficos, sintático e curriculares. Uma problematização maior dessas relações está para 

além do alcance desta tese. Iremos, agora, nos encaminhar para descrever e cartografar o 

pluralismo da práxis química. 
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3.3 Estilos da práxis química
67

 

 

O pluralismo tem sido uma filosofia defendido pela generalidade dos filósofos da 

química (RIBEIRO;COSTA PEREIRA, 2012). Proporemos aqui o seu mapeamento. O 

faremos, de forma qualitativa, pelo cruzamento da literatura organizada nos campos 

estruturantes. Identificamos domínios, dimensões, campos de problemas da práxis química, 

ou domínios transversais de especificidade entre química, filosofia e currículo. Proporemos 

também a construção de um instrumento diagramático dessas dimensões (estrutura, traços e 

relações). Posteriormente a esse trabalho, exporemos a crítica da comunidade de especialistas, 

para sua melhor clarificação. 

Inicialmente foram entrevistados informalmente quatro investigadores que interagem 

com a química e a filosofia. Não foram feitas transcrições de suas falas. A intenção destas 

entrevistas era orientar o trabalho, dar pistas, indícios de como pensar esse problema do 

pluralismo da práxis química. Para tanto, foram feitas duas perguntas: Qual a dificuldade de 

pensar química? Qual a implicação curricular e didática deste fato? Posteriormente, por meio 

da literatura mais recorrente da filosofia da química, pudemos mapear cinco domínios ou 

campos de problemas que chamamos dimensões da práxis química. Esses elementos 

constitutivos podem ser fundamentos para o aparelho pedagógico da química (RIBEIRO; 

COSTA PEREIRA, 2012). 

Após esse trabalho de organização e sistematização, foi feita a convergência e 

divergência da proposta dos domínios da práxis química. Inicialmente foi feita a submissão à 

comunidade internacional (anexo 3.2), expondo as críticas. Foi apresentado para profissionais 

de didática das ciências, filósofos, filósofos químicos, educadores químicos, mestrandos e 

doutorandos. Isso foi realizado em congressos (IHPST, ISPC, XV Encuentro de Educadores 

em Química, ENEQ, ENPEC), em grupos de formação de professores e didatas das ciências 

(UBA-Buenos Aires e UFBa – Bahia/Brasil), apresentação em disciplinas de pós-graduação 

(UFBa e UBA) e em conversas informais. Nessas apresentações e debates foram registradas 

as principais críticas e interlocuções. 

 

                                                           
67

Partes deste texto foram submetidas para publicação na revista Science & Education (COSTA PEREIRA; 

RIBEIRO, 2012) e em capítulo de livro digital na UNESP sobre ensino de química e nos seguintes congressos: 

IHPST, 2011, Thessaloniki, Grécia; XV Encuentro de Educadores en la Química, 4-6 de mayo de 2011.UBA. 

Argentina. Simpósio de Filosofia da Química, Bogotá, 9-11/08/2011. 
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3.3.1 Inscrições filosóficas da práxis química 

 

Todos os professores salientaram a necessidade de a química estar muito vinculada ao 

laboratório, à prática. Um professor salientou que ―a química está enfeudada na prática. Pelo 

seu próprio objeto de estudo, a química está presa à experiência, à prática e ao laboratório. E. 

ainda, está presa à imagem do laboratório com jalecos.‖ Esta dimensão da química também 

foi reiterada pelos professores inqueridos (Capítulo 2) e por filósofos da química (KOVAC, 

2002; BENSAUDE-VINCENT, 2010; SCHUMMER, 2002). Uma outra questão muito 

importante posta por dois professores é que a química tem uma dimensão tácita. Para um 

professor, 

a dimensão tácita oferece limite à interação com a filosofia que trabalha com 

conteúdos demonstrados. A química está fortemente vinculada à dimensão da 

prática científica.  Vinculada ao conhecimento pela transmissão de práticas culturais 

contextualizadas e dependentes do contato mestre x aprendiz e portanto (a um 

conhecimento) não totalmente demonstrado. A química não tem conteúdo apenas 

explicito. Exemplos destes conhecimentos podem ser vistos, por exemplo, na 

manipulação de equipamentos, instrumentos de laboratório. Estes conhecimentos 

são habilidades que necessitam ser apreendidas pela vivência mestre/aluno. 

 

Para dois dos professores, uma dificuldade para se pensar a química está associada à 

tensão entre ciência real e ciência ideal. Para um professor, ―a física trabalha com sistemas 

ideais e a química trabalha com sistemas reais, com muitas variáveis de contorno e 

dependentes dos contextos. Trabalha com sistemas de muitos corpos e as leis são sempre 

aproximadas. Para outro professor, ―a explicação não é o vetor mais importante na química. A 

química lida mais com o contexto da descoberta do que da justificativa; o contexto da 

justificativa é um contexto para ciências ideais, prontas e acabadas, não é para a ciência como 

se faz‖. As leis e teorias químicas não se prestam à axiomatização, porque a axiomatização é 

apenas uma tautologia. A química é uma ciência central e, segundo um professor, as 

complexidades epistemológicas crescem à medida que as ciências vão se afastando da 

matemática. Os índices de correlações aumentam muito em áreas que se afastam da 

idealidade. Um professor ainda salienta que a filosofia da química é a última a se estabelecer; 

por isso, deve-se pensar que ela seja a mais difícil.  

Alguns artigos de filósofos da química e de educadores químicos explicitam, 

reiteradamente, algumas desses domínios na organização do artigo ou na organização do 

livro: linguagem estrutural (SCHUMMER, 1998; KAYA; ERDURAN, 2012; BACHELARD, 

1990, 2007); classificações (SCHUMMER, 1998; KAYA; ERDURAN, 2012; ERDURAN, 

2007; LEFÉVRE, 2012; TALANQUER, 2011, 2012, BACHELARD, 1990, 2009); 
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instrumentação (BAIRD;SCERRI; MCINTYRE, 2006; BACHELARD, 1990, 2009; 

CHAMIZO, 2012).  

De outro lado, com base nos artigos da filosofia da química é possível identificar a 

seguinte organização: 

O artigo de Lefévre (2012) traz explicitamente as classificações e aquele de Chamizo 

(2012) traz a tecnoquímica como uma forma de conhecimento químico. Isso indica que os 

filósofos da química têm produzido subespecializações indicativas de campos de problemas 

orientadores e característicos da práxis química.  

Por meio da análise dos artigos podemos fazer uma outra organização para os campos 

estruturantes e sistematizar o debate da filosofia da química em algumas temáticas 

transversais (tabela acima). Pensamos nessas dimensões como domínios da práxis ou, ainda, 

como domínios transversais de especificidade, como campos que tenham um conjunto de 

problemas caracterizados por suas relações e que expressem uma relativa autonomia, definida 

por suas inter-relações.  

 
Tabela 13 - Principais focos de interesses dos filósofos da química 

Filosofia  Referência 

teórica 

Principais autores da filosofia da 

química 
Filosofia natural e filosofia da 

ciência 

Aristóteles, Duhem, Kant Paul Nedham; Rom Harré; Eric Scerri; Van Brakel 

Filosofia dos signos Peirce, Cassirer Goodwin, Schummer, Klein 

Filosofia dos instrumentos Bachelard,Hacking,Galison Nordmann, Baird,  Rothbart 

Conhecimento tácito, prático Polanyi Jo Mary Nye, Jefrei Kovac, Formosinho 

Filosofia de processos Prigogine, Whitehead Joseph Earley, Rom Harré, Olimpia Lombardi 

Fonte: elaboração própria. 

 

É possível defender que cada um desses campos tem uma didática específica e uma 

forma particular de articular funções micro e macrocurriculares. Por serem estruturas 

inclusivas e transversais entre currículo, filosofia e química podem servir como fundamentos, 

como articuladoras e organizadoras do currículo.  

Em cada uma das dimensões situamos um filósofo/químico, utilizado como referência 

pelo debate da filosofia da química, que pode servir como ícone dessa dimensão, mas não 

esgota, evidentemente, a problemática dessa dimensão. Por exemplo, na dimensão 

classificatória situamos Pierre Duhem, que trabalhou com termodinâmica ao propor as 

fundações da físico-química. Entretanto, esse autor é conhecido na filosofia da ciência por ter 

proposto uma teoria física como um sistema de classificação. Bachelard é outro autor que 

problematiza muito o problema das classificações em química, porém, seu trabalho mais 
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reconhecido é sobre o racionalismo aplicado, o materialismo técnico racional e o fenômeno 

como fenomenotecnia.  

Portanto, ao situar um filósofo/químico, queremos ressaltar a possibilidade de esse 

autor, pela interação com a problemática da química, ter evidenciado um aspecto transversal 

de especificidade da química: Duhem, as classificações; Peirce, a diagramaticidade, a 

relacionalidade e o pragmatismo químico; Bachelard, a fenomenotecnicidade da química, a 

interdependência entre instrumentos e especiação química; Progogine, a processualidade e 

historicidade da química; e Polanyi, a dimensão tácita e pessoal do conhecimento. Muitos 

outros autores, entretanto, se debruçaram sobre esses campos de problemas, bem como cada 

um dele estudou campos muito variados na química. 

 
Tabela 14 - Proposta dos domínios da práxis química 

Dimensões Campos de Problema 

Classificações Mereologia (HARRÉ; LLORED, 2010) 

Sistema periódico: História, previsão, retrodição,   (SCERRI, 2007) 

Classificações (LEFREVE, 2011) 

Essencialismo (HARRÉ, 2011; VIHALEMM, 2003a) 

Pierre Duhem (NEEDHAM, 2002) 

Ontologia para química macroscópica (NEEDHAM, 2005) 

 

Processualidade Ciência das relações (SOUKUP, 2005; BERNAL & DAZA, 2010; EARLEY, 2004; 

SCHUMMER, 1999a) 

Realismo processual estrutural (EARLEY, 2008a) 

Filosofia de processos (EARLEY, 1981, 2008a; STEIN, 2004) 

Emergência, auto-organização, ontologia de níveis (LUISI, 2002) 

Influência de Prigogine na química (LOMBARDI, 2012; EARLEY, 2004) 

Moléculas como ecossistemas (REIN, 2004)  

Razão histórica, ideográfica (LAMŻA, 2010) 

 

Diagramaticidade Semiótica, visualização e estética (SCHUMMER; SPECTOR, 2007) 

Linguagem icônica, diagramática, explicação estrutural na orgânica (GOODWIN, 

2008, 2008, 2009, 2009a) 

Estrutura molecular como instrumentos de papel (KLEIN, 2001) 

Paradigma estrutural em química (KLEIN, 2001; AKEROYD, 2000) 

Influência da química em Peirce (SEIBERT, 2001) 

Simetria e topologia como fundamentos matemáticos (EARLEY, 2000)  

 

Fenomenotécnia Metaquímica (NORDMANN, 2006) 

Revolução instrumental na química (SCHUMMER, 2006, 2002) 

Dependência espécie x instrumento (ROTHBART, 1999) 

Perspectivismo: Realismo prático e operativo (VIHALEMM, 2011; BENSAUDE-

VINCENT, 2009) 

Influência da química em Bachelard (BENSAUDE-VINCENT, 2009) 

Filosofia dos instrumentos (BAIRD, 1993, 1999, 2004; ROTHBART, 1999, 2007) 

Tecnoquímica (CHAMIZO, 2012) 

Tecnociência como identidade disciplinar da química (BENSAUDE-VINCENT, 

2010) 

 

Dimensão tácita Pensamento heurístico (NICOLE et al., 2009; TALANQUER; MAEYER, 2010) 

Contexto da descoberta (SCHUMMER, 2006) 

Razão prática (KOVAC, 2002) 

Estética (SCHUMMER, 1999, 2003, 2006; LASZLO, 2003) 

Polanyi e a química (NYE, 2002, 2011) 

 

Fonte: elaboração própria. 
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A primeira dimensão é o próprio prolongamento dafilosofia e da história natural que a 

química herda como necessidade de classificação e descrição das suas entidades naturais ou 

artificiais (VIHALEMM, 2007). É característico da razão taxionômica (CROMBIE, 1994). 

Historicamente, no século XVIII, essa dimensão ganha expressividade e alcança esplendor 

com o sistema periódico de Mendeleev (SCERRI, 2007). Atualmente busca-se sua 

axiomatização e fundamentação matemática, ainda sem sucesso (RESTREPO; PACHÓN, 

2007).   

A segunda dimensão é a diagramática, explicitada principalmente por Peirce, que se 

caracteriza pela criação de uma linguagem específica para comunicar, mas que também serve 

como ferramenta heurística de previsão e de explicação. Essa linguagem específica da 

química insere-se em outro domínio filosófico, o da filosofia da imagem, do pensamento 

diagramático, do signo e da linguagem, com outras contextualizações de conceitos 

epistêmicos de lei, teoria, e de um conhecimento não produzido nem transmitido unicamente 

pelo conceito, mas por diagramas, imagens. Essa dimensão inscreve-se em uma semiótica 

própria da química. Historicamente alcança esplendor no século XIX, principalmente a partir 

de 1860, com a proposição das fórmulas estruturais de Berzelius. Atualmente há uma busca 

de sistematização teórica e matemática via topologia e simetrias (EARLEY, 2000).  

Outra dimensão é a fenomenotécnica, uma dimensão própria da filosofia experimental, 

da relação com o instrumento e com a técnica. Tem sido a forma como tem sido entendida a 

racionalização da química e a forma como tem sido influenciado seu ensino desde os anos 

1950. Pode ser exemplificada por muitas personalidades, mas tem, talvez, o seu expoente 

mais alto em Bachelard (2009), químico, professor de físico-química para quem um 

instrumento era uma teoria materializada. Defendeu o racionalismo aplicado e o materialismo 

técnico. Para Bachelard (2009, p. 104), ―são os métodos que determinam a pureza… é, 

portanto, tão vão como falso separar o critério de pureza dos instrumentos que estudam‖. O 

conhecimento químico é provocado. 

Ainda outra dimensão é a dimensão tácita da qual a química dificilmente pode 

escapar, pois é parte constitutiva do seu objeto, já que, na relação dialética entre matéria e 

conceito, arte e ciência, a química não consegue mover-se completamente no terreno explícito 

como o da matemática, de uma linguagem universal, pois constrói linguagem ao mesmo 

tempo que constrói o seu objeto, já que o seu objeto não está pronto à sua espera. Como 

consequência, não é possível falar em conteúdos de pensamento puramente declarativos em 

química, em conteúdos puramente proposicionais. 
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Essa dimensão é pré-linguística, é um contexto rico em heurísticas, em conhecimentos 

não formalizáveis, não algorítmicos, em intuições, quebras de protocolos, em um 

conhecimento dependente da pessoa. É um saber transmitido na relação mestre/aprendiz e na 

caracterização da química também como arte, em que os conhecimentos mobilizados não são 

apenas conceitos, proposições e diagramas, mas também práticas, valores, heurísticas, 

códigos, inserindo-se, assim, em transferências de conhecimentos imersos na cultura e em 

sistemas axiológicos. Nesse sentido, há uma grande interação com aspectos sociológicos. 

Uma sociologia da química passa a ter grande importância e centralidade ainda não 

consideradas, mas evidenciadas, como visto no questionário, pelos práticos do campo. 

Nessa dimensão destacamos o trabalho de Polanyi, físico-químico que trabalhou 

inicialmente como médico e que trouxe para a ciência a importância do papel do 

conhecimento tácito e da tradição. Polanyi evidenciava características da química como a 

inexatidão dos conceitos que expressam tendências, disposições; as muitas variáveis de 

contorno e as aproximações ao lidar com problemas de muitos corpos e situações reais. 

Uma quinta dimensão é a processual. Ela entra num outro registo filosófico mais 

vinculado às problematizações do tempo, da dinâmica, da evolução, criação, irreversibilidade 

e à história. Entra em uma caracterização sistêmica
68

 da química. Dois professores inquiridos 

salientam essa característica da química.   

Enquanto na dimensão classificatória atenta-se principalmente para a organização da 

diversidade estonteante dos objetos químicos, na dimensão processual atenta-se para 

organização e sentido da complexidade crescente das moléculas, biomoléculas e sistemas 

naturais, para o sentido histórico e criativo da matéria. Nesse sentido, os estudiosos abordam 

o contexto da problematização do tempo e da irreversibilidade dos sistemas e outras 

concepções ontológicas. Essa dimensão tem sido discutida principalmente por Harré e Earley, 

que têm reiteradamente utilizado as referências Whitehead e Leibiniz. Como representante de 

filósofo/químico, evidenciamos o trabalho de Prigogine sobre as estruturas dissipativas e os 

ritmos longe do equilíbrio. Ele considera como essenciais não as substâncias, mas as suas 

transformações, não o ser, mas o devir, Heráclito em lugar de Parménides. Na figura abaixo 

fazemos uma síntese da proposta. 

De posse desses domínios, podemos fazer muitas inter-relações. É possível identificar 

registros filosóficos e, portanto, diferentes princípios heurísticos, organizadores e integradores 
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 É difícil não deixar de fazer alusão às duas multiplicidades propostas por Bergson (1999). Ele coloca que 

existe duas multiplicidades, uma quantitativa e outra qualitativa. A quantidade é reduzida ao número, a 

qualitativa é heterogênea. 
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nos níveis epistemológicos, sintáticos e pedagógicos. É possível identificar um estilo 

cognitivo e, portanto, um tema ou conceito estruturante, uma atenção maior a determinado 

esquema de realidade; um estilo de pensamento; um tipo de conteúdo e, desta forma, um tipo 

de ensino e um estilo de aprendizagem.  

Portanto, esses registros filosóficos e as várias identidades filosóficas da química 

produzem diferentes estilos cognitivos e didáticos. São estruturas de especificidades 

transversais e inclusivas entre currículo, filosofia e química que estabelecem campos de 

problemas com relativa autonomia. Logo, essas dimensões, assim como os campos 

estruturantes da epistemologia, propostos por Adúriz-Bravo (2001), devem servir como 

ferramentas de avaliação, formação, planificação e desenho de programas de disciplinas, 

projetos pedagógicos, currículos etc. 

Figura 13 - Proposta das cinco dimensões da práxis química 

Classificatória
Filosofia natural e da classificação

Propriedades e composição
Conteúdos conceituais e factuais

Aprendizagem por conceitos
Ensino demonstrativo 

Naturalizar conceitos primitivos

Diagramática
Filosofia da imagem

Signos, diagrama, representação  estrutural
Conteúdos diagramáticos

Aprendizagem por modelagem
Ensino por modelagem

Modelo/Realidade

Fenomenotécnica
Filosofia dos instrumentos

Medidas e instrumentos
Conteúdos procedimentais

Aprendizagem por procedimentos
Ensino por procedimentos

Problema em naturalizar o instrumento

Tácita
Filosofia da prática científica

Laboratório, códigos, heurísticas
Conteúdos atitudinais e éticos

Aprendizagem por códigos tácitos
Ensino por transmissão de práticas

Problema na autonomização da prática

Processual
Filosofia de processos

Relações e processos
Conteúdos recursivos
Ensino por estratégias

Problema com reflexividade
DIMENSÕES DA 

PRAXIS 
QUÍMICA

Duhem
Ontologia

Peirce
LinguagemPrigogine

Ontologia

Bachelard
Técnica

Polanyi
Prática

Principais problemas em não integrar as dimensões
Naturalizar conceitos primitivos da Filosofia como propriedades, substância, elementos, equilíbrio e não possibilitando 

aprendizagem estratégica
Autonomizar práticas sem reflexão e levando a mais à reprodução de conhecimento do à produção do conhecimento

Transformar procedimentos heurísticos em procedimentos algorítmicos
Naturalizar o instrumento e a técnica

 
Fonte: elaboração do autor 
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Ao identificar as cinco dimensões, penetra-se mais facilmente na natureza da química, 

na dimensão do pensamento e da ação química e esse procedimento revela-se, assim, um 

recurso formativo. É um recurso de análise e avaliação porque é possível identificar e 

antecipar problemas epistemológicos da química como também naturalizar conceitos 

primitivos, autonomizar práticas, naturalizar representação e naturalizar o instrumento. 

3.3.2 Convergências e divergências da proposta 

 

No intuito de recolher evidências para refinar a proposta, estabeleceremos um primeiro 

diálogo com essa forma de organização em dimensões de práxis química. Muitos diálogos são 

possíveis, como mostrado na tabela abaixo. A seguir, problematizamos alguns pontos 

identificados em itálico.  

 
Tabela 15 - Convergências e divergências com a proposta das dimensões da práxis química 

Diálogo Evidências 

Sistemas de alguns filósofos Gaston Bachelard: Classificatória e fenomenotécnica, 

Joachim Schummer: diagramática, classificatória, fenomenotécnica 

Comunidade internacional 

de química 

Usam de forma ainda implícita 

Perspectivas de filósofos da 

química sobre o ensino 

Diagramática (LASZLO, 2012), processual (EARLEY, 2008. 2008a) e tácita 

(FORMOSINHO, 1987), classificatória, ainda não foi feita uma proposta 

Subdisciplinas da química Caracterização da evidência de subculturas 

História do ensino de 

química 

As dimensões organizam e é possível propor uma para a dimensão processual 

Literatura da educação 

química 

Foco muito acentuado na dimensão Diagramática (JUSTI, 2006; KOZMA;  

RUSSEL, 2007; GILBERT, 2009); Fenomenotécnica; nenhum ainda na 

dimensão processual e classificatória e dimensão tácita. 

Programas das disciplinas de 

didática da química 

Somente dimensão diagramática 

Fala dos professores Reconhecem a dimensão diagramática, não reconhecem a dimensão 

classificatória 

Projetos pedagógicos Foco na dimensão diagramática e fenomenotécnica 

Fonte: elaboração do autor 

 

Pluralismo coerente da química em Gaston Bachelard.  

Encontramos na obra de Bachelard uma convergência com nossa cartografia. No livro 

O pluralismo coerente da química contemporânea (BACHELARD, 2009), exclusivamente 

sobre filosofia química, traduzido para o português em 2009 e não muito usual para os 

estudiosos de Bachelard, o autor centra no pluralismo da química.  

Lógica do conhecimento químico para Joachim Schummer. 

O filósofo da química Joachim Schummer tem reiteradamente defendido uma noção 

de natureza dinâmica em química (SCHUMMER, 1999a, 2003) e uma estrutura relacional 
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para a química (1998, 1999a). Nessa estrutura relacional, Schummer identifica a química 

como uma ciência dos materiais que investiga empiricamente propriedades materiais que são 

identificadas por sua estrutura contextual e relacional. Schummer identifica que a organização 

da lógica química é dependente de uma linguagem estrutural e de um sistema de classificação.  

Ensino de química do ponto de vista dos seus filósofos.  

Identificamos outra convergência com a nossa proposta na visão do ensino de química 

de alguns filósofos da química, dispostos na tabela abaixo. 

 
Tabela 16 - Visões do ensino de química por dimensão, propostas por filósofos da química e inferidas 

Dimensões Visões do ensino de química 

Classificações Sistematismo conceitual (Inferência) 

Diagramaticidade Ensino como linguagem (LASZLO, 2012) 

Ensino como modelagem (JUSTI, 2006; GILBERT et al., 2003; CHAMIZO, 

2006, 2007a, 2010) 

Fenomenotecnia Habitar o instrumento (inferência a partir de Polanyi e Bachelard) 

Tácita Comunidade de prática, ensino por heurísticas (FORMOSINHO, 1987; 

TALANQUER; MAEYER, 2010; NICOLE;HENNING; PETER 2010) 

Processualidade Perspectiva sintética, histórica: ensino por recursividade, mapaeamento, redes 

(EARLEY, 2004, 2012; THALOS, 2012) 
Fonte: elaboração própria. 

 

Diálogo com os especialistas da comunidade acadêmica.  

Como descrito na metodologia, a proposta das cinco dimensões foi apresentada nos 

principais foros de discussão sobre ensino de ciências (IHPST, 2011, ENEQ, 2011), de 

química (Educadores químicos, UFBa) e de filosofia da química (ISPC, 2011). Também 

apresentamos essa temática em um artigo publicado na revista Science & Education 

(RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). As principais discussões que foram feitas estão 

catalogadas na tabela abaixo.  

De forma geral, nossa proposta foi bem aceite pela comunidade, representando uma 

novidade; entretanto, são necessários alguns ajustes. A primeira exposição da proposta foi 

feita na Universidade de Buenos Aires, no Grupo de Epistemologia, História y Didáctica de 

las Ciências Naturales GEHyD - CeFIEC. Um dos professores foi bem incisivo ao dizer ―a 

única diferença entre física e química é no tocante aos valores, a química é orientada por 

valores mais práticos e utilitários e a física por valores ligados à explicação.‖O professor é 

físico e considera que ainda não existe uma filosofia da química, e sim problemas da química 

que são interpretados pela filosofia da ciência. Considera o professor que o modelo semântico 

da epistemologia atual contempla muitos aspectos presentes mais extensivamente na química. 
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Para o professor, a dimensão tácita é transversal a todas as outras dimensões, inclusive 

aos valores. O professor considera que a dimensão fenomenotécnica relaciona-se com a 

dimensão pragmática da filosofia; a dimensão diagramática, com a retórica; a classificatória 

com a lógica (a relacional não tem ainda uma consideração a ser feita); o campo de valores 

com a ética e também a axiologia.  

Uma professora da UFBa, doutora em educação, aponta a ausência da práxis do 

próprio campo específico no currículo de química. Para a professora, é necessário incluir no 

currículo a maneira como o químico opera. Segundo ela, há, nos currículos, muita discussão 

teórica e pedagógica e pouca interação com a prática dos químicos. Em sua fala: 

sinto falta, nos currículos, de uma explicitação da própria prática dos químicos. Não 

da práxis, em si, mas da prática, do que nós químicos fazemos no laboratório. Eu 

acho que a discussão curricular é muito voltada para discussão sobre pedagogia e 

pouco sobre a prática dos químicos. 

 

Outro professor, participante do inquérito analisado no capítulo 2, também salienta 

que está preocupado. Essas observações convergem com a nossa tese, pois as dimensões da 

práxis, identificadas na literatura da filosofia da química, querem exatamente representar os 

domínios principais da prática e da cognição dos químicos e articulá-los com o currículo e a 

didática, bem como a percepção de uma pedagogização excessiva do discurso. 

 
Tabela 17 - Críticas da comunidade internacional sobre as propostas das dimensões da práxis química 

Críticas e sugestões Total 

Novidade e relevância da proposta Todas as apresentações 

Contextualizar no pré-científico, pré-químico, nos valores, e 

na cultura 

Um professor da UFBa; Três filósofos 

químicos (encontro de filosofia da química) 

As dimensões aproximam-se da prática dos químicos Um professor da UFBa 

Inclusividade da dimensão tácita Um professor da Argentina; Um professor de 

Portugal 

As dimensões não captam toda a química Um filósofo da química 

Vastidão e ecletismo da proposta Apresentação no IHPST (2010) 

Apresentação na UFBa 

Fazer fotografia do momento atual da F.Q Apresentação IHPST (Grécia) e no ISPC 

Relação entre campos estruturantes e as dimensões Professora Universidade de los Andes. 

Doutora em educação científica 

Problema em diferenciar conceitos, representações e 

relações 

Dois professores da UFBa 

Diferença da proposta do triângulo de Jonhstone Um professor da UFBa 

Como integrar os conteúdos? Como deduzir metodologia? 

Como os professores beneficiar-se-iam? 

Filósofos da química 

Retirar os filósofos/químicos do esquema UFBa e congresso de filosofia da química 

Historiografia de longa duração Dois professores e investigadores 

A filosofia da química capta toda a práxis química? Não 

seria necessário investigar professores e pesquisadores 

Review de artigos e um professor e 

investigador 
Fonte: elaboração do autor 

 

Um filósofo da química comentou:  
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sinto falta da dimensão da história no diagrama. Depois de Tomas Kuhn, a filosofia 

da ciência tem uma característica historicista. O esquema é uma forma interessante 

de organizar a literatura da filosofia da química, mas falta a dimensão da história. 

 

Esse mesmo argumento foi problematizado por outros dois filósofos da química e 

também por um educador químico na apresentação da UFBa. Contudo, o próprio conceito de 

práxis já é histórico. A práxis, como discutido no capítulo 2, não existe fora do contexto e da 

história, na relação dialética entre prática e teoria. Contudo, para mais clareza do diagrama, 

faz-se necessário contextualizar a práxis no devir histórico e nos valores, com um pré-

científico, um pré-químico
69

, como bem salientado por um professor da UFBa. Para esse 

professor, ―o problema do reducionismo, central no debate da filosofia da química, é mesmo 

secundário, o mais importante é localizar os valores e os contextos sociais a que a química 

esta submetida e regulada.‖ 

Também um filósofo da química salientou que não via contemplada a questão da ética 

e dos valores. Três professores, em diferentes momentos, salientaram que achavam essa 

proposta muito extensa, muito eclética. Um professor salientou a dificuldade de conciliar 

tantas correntes filosóficas e tantos autores juntos porque ―corre-se o risco de 

inconsistências‖. Contudo, como defendido no capítulo anterior, o ecletismo e o pluralismo 

são próprios da química e da filosofia da química. 

Somente um professor apontou problemas metodológicos e perguntou-me como eu 

cheguei até essas dimensões e não a outras? Como justificar e fundamentar em fatos, 

evidências, essas dimensões? Uma professora da Universidade de los Andes-Bogotá disse não 

estar muito clara a relação que estabeleço entre a proposta dos campos estruturantes 

(ADÚRIZ-BRAVO, 2001) e as dimensões da práxis química. Nesse ponto, as dimensões são 

campos de problemas, domínios transversais aos campos estruturantes. Por exemplo, as 

classificações e a diagramaticidade estão presentes tanto na ontologia e na linguagem como 

no desenvolvimento e no progresso da química. 

Todos foram unânimes em dizer que a temática é nova e de muita relevância. Contudo, 

levantaram a questão de que nenhuma dimensão pode representar a práxis química 

isoladamente e perguntaram também se é possível, mediante a filosofia da química, identificar 

a práxis química. Consideram que apontar um filósofo como representante de cada dimensão 

é reduzir sua contribuição, bem como a contribuição de outros. Essa mesma crítica foi feita no 

congresso de filosofia da química, em Bogotá. Essas críticas convergem para a nossa 

proposta. 
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Um professor da UFBa, doutor e professor de fundamentos da química, acrescentou 

que não considera que a filosofia deva ter tanta importância nos currículos, nem mesmo nos 

currículos de filosofia. Ele pergunta: ―O químico deve aprender filosofia para aprender 

química?‖ Para o professor não está clara, nem ele considera importante, a diferenciação entre 

conceitos, representações e relações. Para outro professor, também da UFBa, a depender da 

forma como é usado, o termo conceito pode também ser considerado uma representação. Não 

houve acordo nessas considerações.  

Essa crítica dos dois professores acima acompanhou-me durante a elaboração da tese; 

de um ponto de vista didático, pareceu-me interessante separar conceitos, relações e modelos 

e representações. Esse seria um trabalho para uma filosofia da química no sentido de se 

estruturar uma epistemologia mínima para a química e, por consequência, uma didática 

mínima. Quais seriam os descritores mínimos para uma epistemologia da química? As 

categorias mínimas? E, dessa forma, qual seria a estrutura de uma didática mínima?  

O trabalho que mais se aproxima dessa intenção é o artigo de Schummer (1998), no 

qual o autor explora uma lógica para o conhecimento químico na forma de uma rede de 

relações. Explicitamos alguns elementos mínimos que estão sendo pensados pelos diferentes 

registros filosóficos: Classificações conceitos; Diagramática, representações (fórmulas 

estruturais, gráficos, diagramas) e signos; Processual, processos e relações; Fenomenotécnica, 

Medidas e instrumentos; Tácita, Códigos, práticas e heurísticas.  

Um professor da UFBa citou um trabalho feito sobre classificações e os três tipos de 

classificações que ele considera importantes e salientou que ―este tema apesar de importante 

para a química é um tema ensinado de forma implícita. Não há ainda nenhum trabalho em 

didática da química que trabalhe as classificações explicitamente.‖  

Outro professor também salientou que os educadores químicos têm trabalhado com o 

triângulo (teórico, fenomenológico e representacional) e gostaria de saber qual a diferença da 

minha contribuição. Entretanto, essas dimensões são campos de problemas da práxis química, 

e em todas podem ser encontradas as relações teóricas, fenomenológicas e representacionais. 

O professor também levantou a questão para a própria situação da filosofia na atualidade, que 

ainda vive a reboque da ciência e disse que, nesse caso, eu deveria situar a proposta em um 

universo pré-científico ou pré-químico. Minha defesa foi que essas dimensões são, na 

realidade, também dimensões do pensamento humano que se definem na química, mas que 

estão contextualizadas na práxis humana. E isso também é mostrado pela própria história da 
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química ao se evidenciarem aspectos de uma ou outra dimensão, de forma mais acentuada, em 

determinada época.  

Na apresentação do Congresso de Filosofia da Química foi estabelecido um consenso 

sobre a novidade desta pesquisa, no sentido de que se reconheceu que não há nenhuma 

pesquisa sendo desenvolvida atualmente sobre essa temática. O professor da Universidade de 

Los Andes e filósofo da química disse que o esquema é muito geral e não capta as 

especificidades de toda a química. Entretanto, esse esquema permite aceder às estruturas de 

organização da práxis química, representando uma organização de campos de problemas e 

não propriamente os problemas e os conteúdos da química. Constitui uma metaquímica, 

metadidática. 

Dois professores salientam que o esquema refere-se mais à química microscópica e 

não à macro. Entretanto, a contribuição de filósofos como Pierre Duhem e Ilya Prigogine e o 

trabalho de Paul Needham (2002) afiguram-se, exatamente, como a busca de construir uma 

ontologia para a química macroscópica. Esse trabalho é amparado na contribuição de Duhem 

e Aristóteles para sua compreensão da noção de mistura e composição. 

Dois outros filósofos da química argumentaram que o esquema oferece uma 

aproximação muito distanciada da química e muitos conteúdos ficam de fora. Formularam 

várias perguntas: Como integrar e contextualizar os conteúdos? Como os professores se 

beneficiariam desse esquema? Como deduzir metodologias a partir desse esquema? Contudo, 

sendo essas dimensões orientações didáticas, constitui-se uma metadidática da química. Trata-

se de um esforço para organizar estruturas de especificidades do pluralismo químico que 

possam orientar e guiar práticas didáticas e curriculares (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 

2012).  

O objetivo é atuar no âmbito das autonomias das aprendizagens em nível 

metacognitivo e sobre abordagens da aprendizagem, em consonância com o objetivo da 

disciplina planejada na Universidade do Porto. A etapa para desenvolver metodologia era 

posterior, mas cada dimensão estabelece problemas didáticos específicos e organiza o saber 

didático e epistemológico com interesses químicos. 

Dimensões da práxis química no Journal of Chemical Education (JCE). 

O JCE é o canal mais antigo da educação química, com primeira edição em 1926, e 

constitui um bom indicador de dados das dimensões da práxis química. Foi investigado com 

entradas de palavras utilizadas que expressam o conjunto de significados partilhados em cada 

dimensão e retiradas do debate da filosofia da química. 
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Na tabela em anexo 3.3, fica clara a atenção às cinco dimensões sem integração de 

reflexões filosóficas. Conceitos como process, instruments, model e diagram são amplamente 

citados e suas respectivas filosofias são pobremente citadas. A tabela indica que existe um 

reconhecimento dessas temáticas e pouca problematização com instrumentos fundamentados 

pela filosofia. Por exemplo, não há qualquer referência á filosofia dos instrumentos, somente 

uma referência à razão diagramática.  

 

3.3.3 Proposta diagramática da práxis química: diagrama fundamental 

 

Educadores químicos têm buscado interpretar a essência da química e transpô-la para 

o ensino na forma de diagramas. O que teve maior aceitação e influência no ensino de 

química foi o triângulo de Johnstone (1982), bem evidenciado no recente livro de Gilbert 

(2009). No Brasil, Mortimer; Machado; Romanelli (2000), utilizando esse referencial, 

propõem as dimensões fenomenológica, representacional e teórica. O triângulo de Johnstone 

(1982) descreve o conhecimento químico em três níveis: micro, submicro e macroscópico. O 

triângulo de Johnstone tem um componente descritivo dos níveis de representações em 

química, mas é pouco instrutivo como guia heurístico para práticas curriculares e didáticas. 

Após o processo de confrontação com a literatura e submissão à crítica com professores 

especialistas, reorganizamos a discussão e a representamos no diagrama abaixo. 

No diagrama acima, a práxis química está imersa e contextualizada na história e nos 

valores, no estado de necessidades da práxis humana, no pré-científico e na pré-química. Sua 

identidade disciplinar é contextualizada nas relações ciência/tecnologia, indústria/academia, o 

que coloca o campo disciplinar da química em contexto rico de valores e em uma pluralidade 

axiologia (KOVAC, 2001, 2002, 2006), com valores pessoais e coletivos, cognitivos e 

culturais.  

Nomeadamente a química tem sido caracterizada como uma tecnociência e, dessa 

forma, é regida tanto pelas regras do campo científico, como por outros valores não 

epistêmicos (ECHEVERRÍA, 2003, 2003a). Valores epistêmicos são: universalidade, 

objetividade, verdade, simplicidade, coerência teórica, consistência, completude, 

corrigibilidade, publicidade, rigor, precisão, adequação empírica. Alguns desses valores, no 

contexto da química, são problemáticos. Bensaude-Vincent (2009), por exemplo, não 

identifica o valor de verdade como um fim da prática química. A química também tem valores 
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não epistêmicos que regulam a produção e comunicação do conhecimento químico, valores 

individuais e pessoais como intuição, imaginação, criatividade, estética, e valores coletivos, 

culturais e sociais como inovação, funcionalidade, eficiência, eficácia, utilidade, 

aplicabilidade, fiabilidade.   

No centro da práxis estão as práticas, o laboratório e a relação com instrumentos, de 

forma que a química é caracterizada por conceitos de agências, ou seja conceitos que 

dependem da ação humana (HARRÉ, 2011). Em todos esses domínios está presente uma 

dimensão tácita.  

 

Figura 14 - Proposta diagramática para a educação química fundamentada na práxis química 

Tacit
Codes

Classificatória
Conceitos

Processual
Processos

Fenomenotécnica
Instrumentos

Diagramática
Representações

Fundações do Currículo
Filosofia   Aprendizagem   Economia  Política

Contextos
Aplicação
Educação

Descoberta
Justificação

Valores
Epistêmicos

Não epistemicos

Aplicação do Currículo
Ensino e didática

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Como forma de explicitação dessa prática temos os domínios do pensamento químico, 

que se estabelece, fundamentalmente, por classificações, pela diagramaticidade e pela 

processualidade/relacionalidade. Essas três relações são importantes para compreender a 

prática química; são os elementos mínimos, básicos da expressividade, operatividade e 

comunicabilidade do pensamento químico e com diferentes relações com a matemática, 



212 

 

 
 

didática, currículo, ontologia e epistemologia. Teríamos, então, no centro uma axiologia e 

uma pragmática. 

 

3.4 Síntese do capítulo 

 

Este capítulo mostrou estruturas da química transversais à relação entre filosofia, 

química e currículo. Com base nessas estruturas, entende-se a química como uma ciência 

fortemente inscrita em esquemas classificatórios, pensamento diagramático, simbólico, 

relacional, processual, heurístico e caracterizada pela razão prática. É influenciada por valores 

estéticos, criação e inovação e dependente dos instrumentos e das técnicas. A química é um 

campo científico marcadamente inscrito nas tensões entre ciência/técnica, academia/indústria, 

natural/artificial, útil/risco, além das grandes tensões filosóficas, micro/macro, parte/todo, 

contínuo/descontínuo, substância/processos, conceito/empiria, nomotético/ideográfico.  

Filósofos da química têm caracterizado o campo da química por forte inter-relação 

entre variados contextos (economia, indústria, academia), variados autores (professores, 

investigadores, industriais, engenheiros) e caracterizações como ciência explicativa (modo 

1)
70

, interventiva (modo 2), pós-industrial, pós-académica (SJÖSTRÖM, 2006), e como uma 

tecnociência (BENSAUDE-VINCENT, 2010). Isso coloca um forte componente axiológico e 

praxiológico e também a centralidade da ética. O currículo, entretanto, ainda dá forte atenção 

à dimensão gnosiológica e considera a ―química como uma ciência como ato de fé.‖ 

(CHAMIZO, 2007, p. 45). 

No próximo capítulo iremos fazer aproximações dessas estruturas ao currículo de 

química. Iremos assim defender que este debate da filosofia da química pode ser integrado ao 

currículo de química por seu valor instrumental ao propor organizações, princípios e 

orientações curriculares.  

 

                                                           
70

Os termos modo 1 e modo 2 são dois modos de produção de conhecimento: o modo 1 refere a um 

conhecimento mais fundamentado na explicação (modelo da Física) e o modo 2 mais voltado para intervenção 

(Química e Tecnociência atual). O consenso é que um modo de conhecimento não anula o outro. Mas no 

capitalismo avançado defende-se a existência do modo 2. 
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CAPÍTULO 4 ARTICULAÇÕES CURRICULARES À LUZ DA PRÁXIS 

QUÍMICA 

 

 

O ensino de química implica uma total imersão, tendo os estudantes que aprender 

regras da química através de exemplos, palavras e sentenças bem formadas e contra 

exemplos.(LASZLO, 2012, [não paginado]) 

 

Este capítulo tem como objetivo relacionar as estruturas subjacentes à filosofia da 

química discutida no capítulo anterior, na problematização de seleção, organização, 

articulação e inovação curriculares, por meio de três aproximações: seleções curriculares 

baseadas nas tensões descritas no capítulo anterior, mediante cartografia e mapeamento de 

linhas de força possíveis de serem exploradas futuramente; domínios da práxis química como 

organizadores do currículo; inovações curriculares no currículo de licenciatura em química.  

 

4.1 Seleção curricular com base nas tensões químicas 

 

Um dos grandes problemas para uma teoria do ensino é a identificação de critérios 

racionais de seleção de conteúdos (IZQUIERDO-AYMERICH, 2005). Esta etapa da 

investigação consiste em cruzar as tensões químicas, analisadas no capítulo anterior, com os 

dados obtidos na investigação do capítulo 3 para mapeamento, seleções e escolhas teóricas no 

campo pedagógico da química. Das tensões, possíveis de serem pensadas filosoficamente, o 

currículo faz uma seleção.  

No cruzamento com os dados (literatura, questionários) é possível localizar como é 

feita essa seleção curricular dos conteúdos no nível sintático, pedagógico e filosófico. Nos 

dois quadros abaixo sintetizam-se os campos estruturantes, abordados no cap. 2, e as 

principais implicações curriculares e didáticas. Dentro dessa organização, é possível 

identificar os problemas discutidos pela filosofia da química e pela educação química e fazer 

uma inferência de problemas curriculares. 

Uma propriedade dos campos estruturantes é poder servir como instrumento de 

análise, formação, planejamento e avaliação. Assim, o quadro abaixo nos permite duas 

assertivas. De um lado as tensões nos permitem identificar problemas básicos da filosofia da 
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química e como o currículo os seleciona. De outro, os campos nos permitem estabelecer 

relações com questões do currículo e da formação. 

Os três primeiros campos (correspondência e racionalidade, linguagem e 

representação, intervenção e método) têm mais relação com questões da aplicação do 

currículo, com a organização e transmissão dos conteúdos, com o processo de 

ensino/aprendizagem. Os outros três campos (contextos e valores, evolução e juízo, 

normatividade e recursão) relacionam-se com questões macrocurriculares, formação e 

desenvolvimento profissional. 

 

Tabela 18 - Seleção curricular por campo estruturante 

Campo 

estruturante 

Tensões Seleção curricular 

Atual  

Literatura e 

questionário 

Proposto F.Q e Inferências 

Correspondência 

e racionalidade 

Micro/Macro, Micro: Reducionismo Micro e macro 

Contínuo/Descontínuo 

Matéria/Forma 

Descontínuo 

(corpuscular) 

Pluralismo ontológico 

Todo/Parte Parte: Analítico Mereologia especial 

Substância/Relação Substância: metafísica 

substancialista 

Rede de relações 

interconectada 

Linguagem e 

representação 

Modelo/Realidade Realidade: Realismo 

ingênuo 

Pensamento diagramático-

semiótica 

Estático/Dinâmico Estático: Estrutura Realismo processual 

Qualitativo/Quantitativo Quantitativo: Química 

teórica 

Integrar as duas visões 

Estrutura/Composição, Estrutura: Química 

teórica 

Integração das duas visões 

Intervenção e 

método 

Indutivo/Dedutivo Dedutivo: Fisicalismo Abdutivo, criativo 

Descritivo/Explicação Explicativo: Física 

teórica 

Domínios de especificidade 

Real/Ideal Ideal:  Intervenção, realização 

Análise/Síntese Análise Ambos 

Contextos e 

valores 

Academia/Indústria Indústria: Ensino 

profissional 

Problematizar a relação 

ciência/indústria 

Criar/Descobrir Descobrir Criação em química 

Ciência/Técnica Ciência: Ato de fé Tecnociência 

Heurístico/Algoritmo Algoritmo: 

Dedutivismo  

Introduzir heurística na 

química 

Arte/Ciência Ciência Relações com a arte 

Evolução e juízo Disciplinar/Interdisciplinar Central e Endogenia Interdisciplinaridade 

Útil/Risco Útil Responsabilidade moral 

Artificial/Natural Artificial Artificial 

Normatividade e 

recursão 

Nomotética/Ideográfica Nomotética: 

dedutivimo 

Ambas 

Normativo/Descritivo Normativo: Física Ambas 

Monismo/Pluralismo Monismo: Física Pluralismo 
Fonte: Análise temática organizada no capítulo 3. 

 

É possível fazer uma cartografia das seleções essenciais do currículo e sintetizar 

grandes eixos de escrutínio do currículo, de como é feita a seleção curricular, bem como 
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inferir e propor novas formas de seleções curriculares. Por exemplo, inserir o pluralismo 

químico (ontológico, axiológico, metodológico); inserir uma mereologia especial não aditiva 

na química; inserir uma rede de relações interconectadas entre substâncias e processos; inserir 

o pensamento diagramático-semiótica; inserir o realismo processual; explicitar a razão 

abdutiva e criativa da química; explicitar o carácter de intervenção da química; problematizar 

a relação ciência/indústria; explicitar o carácter tecnocientífico da química; introduzir 

heurística na química; explicitar as relações com a arte; inserir a interdisciplinaridade da 

investigação química; inserir a ética e a responsabilidade moral; problematizar a química 

como uma ciência do artificial; entender a química por seu pluralismo. Podemos resumir essas 

inferências nas seleções abaixo. 

 
Tabela 19 - Foco curricular à aluz das diversas caracterizações da química 

Campos 

estruturantes 

Implicações 

pedagógicas 

Foco do currículo 

Atual  

Questionário e literatura 

Proposto e inferido 

Filosofia da química  

Correspondência 

e racionalidade  

Substâncias e 

processos 

 

Ensino e 

aprendizagem 

 

 

Obstáculos 

conceituais e 

epistemológicos 

 

 

Didáticas 

específicas 

 

Estrutura 

curricular 

Visão micro e molecular 

Realismo ingênuo 

Substâncialista 

Essencialista 

Visão Top Down e Bottom Up 

Síntese entre substâncias e 

processos; 

Rede de relações; Relacionalidade 

Linguagem e 

representação  

 

 

 

 

 

Classificatória e  

Diagramática 

Realismo ingênuo 

Conceitos implícitos 

Visão estática  

Obstáculos linguísticos e 

representacionais 

 

Diagramaticidade 

Tipos naturais, características; 

Affordances, agências; Múltiplos 

níveis, ontologia extratificada; 

Polissemia conceitual e 

representacional; Inobserváveis e 

idealidade; Visualização e 

modelização; Realismo processual 

estrutural 

Intervenção e 

método  

 

 

Dual e Interventiva 

Hipotético – Dedutivo; 

Empirismo ingênuo; 

Problemas com a 

matematização 

 

Investigação de propriedades 

materiais; Intervenção e 

representação; Modelagem;  

Classificação; Empirismo ativo; 

Heurísticas; Abdução 

Contextos e 

valores  

 

 

 

 

Central e utilitária 

Pensamento 

curricular 

 

Valores e 

finalidades 

 

Formação 

 

Desenvolvimento 

profissional 

 

Modelo de 

currículo 

 

Utilitarismo; 

Desenvolvimentismo; 

Endogenia e produtivismo 

Racionalidade técnica; 

Disciplinaridade; 

Currículo oculto, neutro, 

isolado e rígido 

Tecnociência, tecnoquímica; 

Pesquisa interdisciplinar; 

Múltiplos contextos; 

Responsabilidade social;  

Integração da ética; 

Integrar outros saberes 

Evolução e juízo 
 

 

Real e criativa 

Instrumentalismo; 

Convencionalismo; 

Pragmatismo; 

Disciplinaridade 

Modo 1 e 2 de conhecimento 

Sistematismo;  

Aprender fazendo; 

 

Normatividade e 

recursão 

 Intercultural e 

pluralista: Da 

práxis 

Dedutiva; Ahistórica; 

Acontextual; Baixa 

reflexividade; 

Insularidade; Decisões Ad 

Hoc; Tradição 

Pluralismo constitutivo; 

Interculturalidade; 

Normatividade e descritividade; 

Historicidade e contextualidade  

Fonte: elaboração própria. 
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Das duas tabelas acima podemos inferir algumas seleções curriculares importantes no 

contexto pedagógico da química. Iremos organizar as seleções curriculares com implicações 

micro e macrocurriculares. 

 

4.1.1 Seleções com implicações microcurriculares 

 

Representaremos em itálico as teses principais de seleções curriculares. Não fazemos 

uma exaustão das seleções curriculares, mas sintetizamos algumas mais importantes. 

Superação da visão substancialista pelo pluralismo ontológico.  

A visão substancialista, tendo Bachelard como referência teórica, é já muito tratada 

como um obstáculo epistemológico (LOPES, 1998, 1999, 1997), contudo não houveproposta 

de sua superação. O pluralismo ontológico pode ser problematizado. 

Integração de substâncias e processos: relacionismo e essencialismo.  

Há, no currículo, uma acentuada atenção ao essencialismo, a identificação da 

substância por suas propriedades intrínsecas. Boa parte dos conceitos químicos são para 

substâncias e não para processos. Mesmo do ponto de vista sintático essa é uma problemática 

ainda a ser superada. Apesar de a química tratar mais sobre processos, os conceitos são, em 

sua maioria, sobre substância. Uma proposta que pode ser explicitada pela filosofia da 

química é dar uma maior atenção ao relacionismo e a uma síntese entre substância e processos 

(SCHUMMER, 1998, 1999a; BACHELARD, 2009). 

Superação da supremacia da visão micro: Top Down e Bottom Up. 

Em função da visão corpuscular da matéria, a visão micro tem sido a escolhida para 

racionalizar a química e para ensinar. Segundo Earley (2004), a visão micro foi favorecida 

com a explicação fisicalista da ligação química a partir da década de 1920. A partir da 

reformulação dos currículos de ciência pós-Sputnik, a visão micro foi introduzida em 

definitivo no currículo de ciência. Isto pode ser verificado, por exemplo, nos programas das 

disciplinas de cursos introdutórios de química em que a visão atomística é favorecida. O que 

fica patente na nossa investigação é que a química não pode prescindir de uma visão Top 

Down e de uma Botton Up, sem precedência de uma sobre a outra, sendo duas visões 

complementares.  

Superação do realismo ingênuo.  
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O realismo ingênuo é a filosofia própria de boa parte dos professores de químic e 

predomina na seleção curricular. O debate da filosofia da química fornece elementos para a 

problematização em diversos níveis. Uma proposta de superação é a instanciação do realismo 

prático e operacional. Muitos conceitos químicos ganham sentido no contexto de sua utilidade 

prática (ADÚRIZ-BRAVO; IZQUIERDO-AYMERICH, 2003).  

Diagramaticidade e realismo processual estrutural.  

No mesmo contexto acima, o realismo ingênuo é aceito nas representações químicas. 

A proposta é instanciar o pensamento diagramático como componente transversal à química, 

na comunicação, operacionalidade e pensamento. De outra forma, o realismo estrutural 

processual parece mais viável pela integração da noção de níveis hierárquicos e da noção 

dinâmica e processual na química. Earley (2004, 2012) o defende reiteradamente como uma 

necessidade para a educação química. 

 

4.1.2 Seleções com implicações macrocurriculares 

 

Os três últimos campos estruturantes (ADÚRIZ-BRAVO, 2001) têm relações diretas 

com o pensamento curricular e com a formação de professores. 

Do tecnicismo irrefletido à tecnociência e interdisciplinaridade.  

Como analisado anteriormente, o currículo transmite a química como uma ciência que 

implica um ato de fé (CHAMIZO, 2012). Como problematizado no capítulo 3, a identidade 

disciplinar como tecnociência e investigação interdisciplinar é mais bem caracterizada. Isso 

tem sido feito principalmente por Talanquer (2012) e Bensaude-Vincent (2010). Chamizo 

(2012) reitera a tecnoquímica como uma forma de conhecer em química. 

Daendogenia e do produtivismo aos valores explícitos e à ética.  

A endogenia e o produtivismo foram problematizados tanto nos questionários como na 

literatura. Da revisão da literatura da filosofia da química é possível inferir a importância da 

integração de questões da ética e da responsabilidade moral em química. A ética é também 

um tema central na fala dos professores. É, no entanto, um tema ausente nos programas 

curriculares. Podemos propor um novo campo disciplinar na forma de uma sociologia da 

química que problematizaria, entre outras coisas, a ética em química. 

Do dedutivismo à historicidade e contextualidade. 
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O ensino de química, por influência da física é muito dedutivo. É possível, pelo debate 

feito até aqui, inferir a contextualidade e historicidade como próprias da especificidade 

epistemológica da química. Logo, não se trata de integrar elementos de história da ciência e 

da química no currículo, mas de ensinar a química como uma grande narrativa sobre os 

variados contextos, como uma ciência também histórica, como a busca da construção da 

melhor narrativa. 

 

4.2 Estrutura e organização curricular baseadas nos estilos da 
práxis química 

 

Nesta etapa será feita a análise dos cinco estilos da práxis química pensados como 

estruturas e campos de organização do currículo, como estilos epistemológicos e didáticos. 

Nesta aproximação iremos nos fundamentar tanto no debate da filosofia da química como em 

outras referências teóricas relacionadas ao pensamento diagramático e às classificações 

(POMBO, 2002, 2006, 2010), bem como ao conceito de fenomenotécnica (BACHELARD, 

2007) e conhecimento tácito (SUGUI, 2008). Muitas inferências e articulações são possíveis 

(anexo 4.1). Entretanto, nos concentraremos em três níveis de articulações: sintático 

(especificidade química), filosófico (reflexão dessa especificidade) e pedagógico (transmissão 

e comunicação). Identificaremos essas problematizações em itálico em cada sessão. 

Iniciaremos cada secção compondo uma tabela síntese que articula com domínios do 

currículo. Os domínios da práxis química podem, assim, servir de articuladores entre os 

diversos domínios e níveis de recontextualizações do currículo. São as nossas estruturas 

sintáticas e substantivas (SHULMAN, 1986; SCHWAB, 1966, 1962), que especificam 

domínios transversais com a filosofia e instanciam didáticas específicas. Dessa forma, 

organizam o conhecimento escolar em química e podem, como sugerido para os campos 

estruturantes, na proposta de Adúriz-Bravo (2001), organizar o conhecimento necessário do 

ensino e servir como instrumento de análise, formação e desenho. 
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Figura 15 - Síntese dos estilos da práxis química e sua organização didática e epistemológica 

Currículo 
emancipatório

Técnica X política
Integração  

compreensão 
unificada

Classificações

Diagramaticidade

Processual

Fenomenotécnica

Tácita

Filosofia de 
processos

Filosofia dos 
signos

Filosofia dos 
instrumentos

Filosofia 
heurística

Filosofia da 
classificação

Ensino como 
linguagem e 
modelagem

Ensino como 
habitar o 

instrumento

Explicitação 
progressivas 

Ensino por  
recursão, 

mapas, redes

Conceitualização 
hierárquica

 

Fonte: elaboração do autor 

 

No diagrama acima, os estilos cognitivos, didáticos e epistemológicos são capazes de 

organizar o ensino de química.  

 

4.2.1 Dimensão tácita da práxis química 

 

 

―A química cria seus próprios objetos‖(BERTHELOT) 

 

Mediante nossa discussão anterior identificamos a dimensão tácita como inclusiva das 

demais. A química cruza uma tensão básica da filosofia e do pensamento humano, 

heurística/algoritmo. Até que ponto é possível a química ser algoritimizada e qual a 

centralidade das heurísticas na química? Surpreendentemente, também essa dimensão é a 

menos discutida, tanto na filosofia da química, como no ensino de química. Na filosofia da 

química encontramos a autora Nye (2011), que se aproxima do trabalho de Polanyi apenas 

mediante uma referência no congresso da ISPC no ano de 1999.  

Na educação química encontramos apenas um trabalho que se aproxima 

explicitamente da literatura de Polanyi. Contudo, encontramos muitos trabalhos que se 

vinculam ao pensamento heurístico, principalmente do autor Talanquer 
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(TALANQUER;MAEYER, 2010). Encontramos também a produção intelectual do químico 

Formosinho que tem buscado aproximar o pensamento de Polanyi da química e do ensino de 

química e que tem desenvolvido a filosofia heurística e um ensino de química numa 

perspectiva heurística (FORMOSINHO, 1987). Na tabela abaixo, identificamos as principais 

articulações do estilo tácito da práxis química. 

 
Tabela 20 - Articulações curriculares da dimensão tácita 

Articulações curriculares da dimensão tácita 

Grande temática  A dimensão tácita do conhecimento químico 

Conteúdos principais 

 

Pensamento heurístico na química: contexto da descoberta 

Valores estéticos na descoberta química 

A ética e a prática química: Neutralidade axiológica das sínteses químicas 

Química, inovação e criação. 

Objetivo Relacionação da prática química com o pensamento tácito e com a filosofia da 

prática científica e filosofia heurística 

Tensões Algoritmo/heurístico, 

Tipo de conhecimento Pessoal, tácito, prático, heurístico 

Tema estruturante Códigos, práticas e cultura química 

Tipo de conteúdo Atitudinal 

Aprendizagem ―cognitive apprenticeship‖ incluindo estágios de ―modeling‖, ―coaching‖, 

―scaffolding‖ and ―fading 

Competências Atitudinais 

Modo de ensino Transmissão de códigos e heurísticas na relação mestre/discípulo, fomento a 

descoberta, relações de ideias, criação,  

Perspectiva do ensino Plurissignificação, socialização, convivência, enculturação, resolução de problemas 

(SUGUI, 2008), comunidade de prática 

Atribuição do professor Tutor, Coach, mediador da explicitação dos códigos culturais (SAIANI, 2003, 

p.198) 
Fonte: elaboração própria. 

 

O conhecimento tácito tem sido usado em diversos ambientes teóricos, principalmente 

para entender o conhecimento organizacional gerado nas empresas. No contexto da educação, 

esse conceito tem recebido pouca atenção (SAIANI, 2003). A expressão foi usada por Donald 

Schön para caracterizar a racionalidade prática como alternativa na formação de professores, 

principalmente para referir-se à reflexão em ação, consideração não partilhada por Duarte 

(2003), que não vê nessa proposta um exemplo de conhecimento tácito.  

Uma grande contribuição para a educação é a diferenciação entre instrução e 

socialização, entre especialista e novato, entre algoritmo e heurístico. O conhecimento tácito é 

de fundo pré-linguístico e é base de todo conhecimento. Tem como consequência um 

conhecimento que se transmite por socialização, na ação. Um exemplo é o conhecimento 

pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 1986, 2005), desenvolvido como um arquivo de 

memórias. Para Shulman, é o principal diferenciador entre um especialista e um professor. 

Ainda para Sugui (2008), outras grandes contribuições para a educação estariam em 

considerar os seguintes aspectos: o confronto com a autoridade na sala de aula; a negação de 
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padrões de certo e errado, propiciando desenvolver o conhecimento pessoal; o contexto da 

descoberta, a imaginação e a criação, possibilitando desenvolver no aluno a fé em si mesmo; o 

par reflexão e percepção, sendo uma finalidade básica da educação desenvolver a percepção. 

Conhecimento tácito na filosofia da ciência: filosofia heurística.  

Para Formosinho (2008, p. 17),  

letras, símbolos matemáticos são informação, mas não conferem sentido e 

significado a essa informação. É a pessoa, com seu fundo de conhecimento tácito, a 

prestar um sentido à informação e a conferir-lhe características de conhecimento 

explícito. Assim sendo, toda a forma de conhecimento ou é tácita ou está enraizada 

num conhecimento que é tácito. Esta ênfase na primazia no caráter tácito do 

conhecimento científico está diametralmente oposta à obsessão do positivismo, de 

que todo o conhecimento científico tem um caráter explícito. 

 

O conhecimento tácito foi inicialmente usado pela sociologia da ciência para 

compreender a comunicação de conhecimento científico. Buscava-se entender como se dava a 

transmissão de conhecimento na ciência, quando eram encontradas algumas dificuldades. Por 

exemplo, explicar por que, em alguns casos, era impossível, com base em artigos ou 

comunicações, se reproduzir determinado experimento ou equipamento científico, sendo 

necessária uma comunicação informal envolvendo um conhecimento pessoal, localizado, 

contextualizado e não cumulativo, imerso na cultura. Contudo, esse conceito não é aceito sem 

crítica; alguns autores têm discutido se realmente esse conceito é proveitoso, e chegaram a 

afirmar que a ideia de conhecimento tácito apenas serve para evitar questões que deveriam ser 

mais bem enfrentadas. 

O conceito de conhecimento tácito foi primeiramente introduzido, de forma mais 

sistemática, na filosofia da ciência, pelo químico/filósofo Polanyi no livro Personal 

knowledge (1958). Nesse livro, o autor discute as raízes do conhecimento objetivo e opõe-se a 

Popper, frontalmente. Para Nye (2011), Polanyi faz parte da segunda geração dos filósofos da 

ciência que iniciam a entender as origens sociais da ciência
71

.  

Sua filosofia da ciência é uma reação contra o objetivismo na ciência, que nega a 

tradição e que, para Polanyi, é a raiz dos totalitarismos. Com elementos da prática médica, da 

fisiologia e da Gestalt, Polanyi constrói uma epistemologia fundada na tradição que inicia 

pela percepção, no conhecimento pessoal (não é conhecimento subjetivo), e se caracteriza 

pela transmissão mestre/aluno. O conhecimento tácito ―é uma das muitas habilidades 

humanas que pode consistir no curso da ação sem ser guiado e envolvido por princípios.‖ 

(FORMOSINHO, 2008, p.18). Apesar de o conhecimento tácito ser um ato consciente, não é 
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Mary Jo Ney escreve o livro Michael Polanyi and his generation: origins of the social construction of science 

(NYE, 2011) e defende exatamente essa tese. 
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inteiramente verbalizável, articulável em linguagem, transmite-se pela ação e aperfeiçoa-se na 

prática.  

Para Formosinho (1987, 2008), a linguagem expandiu os horizontes da inteligência 

humana, mas permanece fiduciária de um fundo tácito. O uso do instrumento linguístico é de 

origem pessoal. ―Digamos que a linguagem é parasita de um material tácito que cada um foi 

integrando na sua memória de longo prazo, quer na estrutura semântica quer na episódica.‖ 

(FORMOSINHO, 2008, p. 16). Polanyi vê a ciência como um senso comum refinado, 

construído pela mesma forma como o senso comum constrói conhecimento, por meio de 

indícios, na forma distal e frontal: indícios e foco. Sua epistemologia irrompe-se contra o 

individualismo carácterístico da filosofia tradicional. A epistemologia de Polanyi representa 

uma ampliação da epistemologia tradicional, incluindo a dimensão coletiva e tácita do 

conhecimento. 

Para Polanyi, além de aspectos sociais de fé na ciência, existe uma questão de fé em si 

próprio. A aquisição do conhecimento é habilidade e comprometimento pessoal: a arte de 

conhecer (KOVAC, 2002). Para Polanyi (1958, 1966), a prática da ciência é transmitida de 

mestre para aprendiz; muito do que é aprendido é tácito em carácter, jamais articulado, 

somente demonstrado e imitado (THALOS, 2012). Nesse sentido, as fronteiras das disciplinas 

com forte conhecimento tácito estão permanentemente em disputas. ―A multicultura é uma 

regra, não uma exceção.‖ (THALOS, 2012, p.11). 

O conhecimento tácito é uma fusão entre o focal e distal. Toda focalização consciente 

num objeto ou num acontecimento depende da integração tácita de uma apreciável variedade 

de pormenores subsidiários a fim de se produzir um todo coerente. Esse dualismo entre o 

focal e o subsidiário é a grande revolução de Polanyi na epistemologia. São duas formas de 

consciência que se excluem mutuamente e ambas são responsáveis pelo significado e pelo 

conhecimento.  

Polanyi usa o exemplo do martelo para explicar a estrutura do conhecimento tácito. 

Quando pregamos um prego, estamos cientes do prego e também cientes do martelo e das 

sensações na palma da mão, mas de um modo diferente: com o prego estamos cientes de um 

modo focal, mais distante e mais central na nossa atenção, e com o martelo e as mãos de um 

modo subsidiário, mais próximo, mais difuso, como um pormenor. O conhecimento tácito 

está nessa relação dinâmica entre o focal e o subsidiário. Para Formosinho (2008, p. 17):  

o conhecimento tácito constrói-se nesta relação dinâmica de estarmos cônscios de 

um modo focal e subsidiário, na fusão do subsidiário no focal; de outro modo, o 

sujeito do conhecimento era incapaz de exercer qualquer modo de ação devido a 
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solicitações desencontradas. Para ―agarrarmos‖ um objeto temos de integrar todas as 

pistas e sinais relevantes que nos chegam dele para formar um todo coerente. 

 

Quem articula o focal com o subsidiário é uma pessoa e, por isso, todo conhecimento é 

de fundo pessoal. O conhecimento pessoal é uma fusão entre conhecimento pessoal e 

universal. As capacidades pessoais para o ato de conhecer têm muito de tácito.  

Trata-se da corporalização do contato com a realidade, uma realidade que passa a 

habitar dentro de nós e com a qual ―convivemos‖ (Indwelling) e que nos leva a 

distribuir as nossas ―afeições‖ pelos diferentes pormenores que carecem de ser 

coordenados num todo. (FORMOSINHO, 2008, p.17).  

 

As coisas que conseguimos verbalizar as conhecemos por observação (focal), as que 

não conseguimos verbalizar, por serem subsidiárias, conhecemo-las por convivermos com 

elas (Indwelling), formando-se um fundo de referência de entendimento para o qual as 

palavras não são necessárias; são interiorizadas e habitam na nossa memória de longa 

duração. A atenção subsidiária dá o quadro de referência interpretativo. Em geral, não temos, 

por exemplo, o conhecimento claro de nossas pressuposições, porque é difícil formulá-las 

explicitamente. Por serem nosso quadro de referência interpretativo, são essencialmente não 

articuladas. O estudante de ciência assimila esse referencial e por meio dele dá sentido à 

experiência que vivencia ou observa. Esse dar sentido à experiência é um ato que envolve 

talento e habilidade; é um ato pessoal que implica o cientista no conhecimento resultante. 

Uma característica comum do conhecimento tácito, presente tanto nas habilidades 

quanto no conhecimento de experts (especialistas), está em que a forma de comunicá-las é 

pelo exemplo, pela ação e não por descrições explícitas. Grande parte do conhecimento dos 

experts (especialistas) é de natureza tácita e, portanto, boa parte da transmissão da cultura 

científica é de natureza tácita (TALA, 2012a). Esse fazer e saber habilidoso guiam e permitem 

o uso da linguagem, das fórmulas científicas. 

O pensamento tácito na química se revela de inúmeras formas e é central para as 

outras dimensões. A atividade principal da química está no laboratório, executando tarefas 

que incluem o manuseio de equipamentos e instrumentos, dialogando e construindo 

representações, afinando uma linguagem historicamente fiduciária de um fundo tácito. A 

interpretação da linguagem diagramática da química e as classificações são dependentes de 

um fundo tácito. 

No laboratório, a principal atividade do químico tem sido a síntese de novas 

substâncias. Muitas das rotas sintéticas são desenvolvidas por grupos de pesquisas localizados 

e contextualizados em culturas específicas. A transmissão dessas práticas é também 

contextualizada, é tácita. A execução dessas rotas sintéticas é dependente de um processo de 
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vivência e convivência com especialistas; por isso, elas não podem ser transmitidas apenas 

por meio da linguagem. 

A controvérsia do atomismo é um exemplo de conhecimento tácito; químicos e físicos 

tiveram atitudes filosóficas divergentes acerca da realidade e constituição dos átomos. Essas 

divergências diminuíram, mas não acabaram. Segundo Thalos (2012), isso se deve à 

percepção monocultural da física em contraposição à multiculturalidade da química.  

A química move-se, segundo Laszlo (2006, p.100), 

habitualmente e com sucesso – se é que algumas vezes irrefletidamente – entre dois 

mundos: Um é o laboratório, com seus poderes macroscópico, cristais, soluções bem 

como coisas que cheiram, tem cores, odores, puro, impuro. O outro é um mundo 

invisível de moléculas, com composição e estrutura características, sua dinâmica 

interna e sua forma de reagir com outras moléculas.  

 

O diálogo entre esses dois mundos é feito por meio de uma epistemologia do aprender 

fazendo, de uma pluralidade de formas e recursos. O diálogo entre essas duas dimensões é 

feito, como diz Bachelard (2009), por um pensamento cego e tácito. ―Primeiramente a 

química se caracteriza por um empirismo ativo e depois um racionalismo aplicado‖ 

(BACHELARD, 2009, p.36), por uma comunidade e depois por uma coordenação. No centro 

da química está uma filosofia da ação. 

A heurística é um exemplo de conhecimento tático e são omnipresentes em química, 

principalmente em química orgânica, na qual reside grande grau de complexidade. Grande 

parte do trabalho em química, bem como em engenharia, é baseada na reutilização e 

combinação criativa de elementos de desenho para a resolução de problemas diversos. Para 

tanto, conta-se com uma variedade de generalizações empíricas usadas como heurísticas, ou 

regras de ouro, para a tomada de decisões rápidas, com poucas informações e em situações 

complexas (LEWIS, 1991). 

Alguns investigadores químicos e educadores químicos têm buscado trabalhar com o 

pensamento heurístico (TALANQUER; MAEYER, 2010; NICOLE;HENNING; PETER., 

2010; LASZLO, 2012). O artigo de Nicole;Henning; Peter, (2010) intitulado The heuristic 

thinking do chemistry smart, é muito incisivo nesse aspecto.  

Segundo os autores, é muito difícil definir o que significa pensamento heurístico. 

Relaciona-se com a psicologia, filosofia e se manifesta em algumas características 

importantes: primeiramente, em quebras de protocolo, quebra de categorias; é um pensamento 

não algorítmico, ou seja, relaciona-se com a descoberta e criatividade; depende da experiência 

e da vivência, mas não se reduz a ela; transmite-se pelo contato, pela prática, pela vivência e 

convivência; depende de uma estrutura cognitiva organizada, mas não se reduz a ela, tendo 
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grande importância o papel da memória; não é expresso em leis universais; é o fundamento da 

inovação e criatividade; é um conhecimento normalmente presente em especialistas; não se 

aprende unicamente pelo ensino, sendo resultado da experiência e do conhecimento. 

São duas formas de razão presente na química, razão teórica, dedutiva, apriorista e 

formalista, e razão prática (KOVAC, 2002). A razão prática, negligenciada pela filosofia da 

ciência até os anos 1980, é a posteriori, criativa, fundada no contexto da descoberta, 

imaginativa, regulada por valores não apenas epistêmicos, mas também em heurísticas, 

intuição, estética, inovação, criação, utilidade, funcionalidade. Em função da complexidade da 

química, da grande quantidade de heurística, da razão prática e de problemas de contorno, 

filósofos da química têm caracterizado essa disciplina como uma filosofia do aprender 

fazendo (BENSAUDE-VINCENT, 2010; SCHUMMER, 1998, 2011, 1999, 1999a).  

Pensamento tácito como articulador pedagógico: socialização e plurissignificação.  

O conhecimento tácito, apesar de não ser uma referência amplamente usada na 

educação, é central no debate atual sobre formação de professores. Donald Schön e Maurice 

Tardif usam esse conceito para referir-se ao conhecimento profissional dos professores e 

construir uma epistemologia da prática como mais coerente com a natureza localizada, 

contextualizada e heterogênea dos saberes profissionais dos professores, do que a 

racionalidade técnica. Schön refere-se ao conhecimento na ação e à reflexão na ação como 

sinônimos de conhecimento tácito. Contudo, Schön e Tardif usam o conceito de 

conhecimento tácito no sentido de espontâneo, cotidiano. Também Shulman (1986, 2005) 

refere ao conhecimento pedagógico do conteúdo como um tipo de conhecimento tácito, 

dependente da prática, da vivência e da memória, transmitido pela ação e não articulável em 

linguagem.  

A noção de conhecimento tácito é central na análise do conhecimento de especialistas 

(TALA, 2012a). A transmissão de conhecimento entre especialistas é, em sua maioria, de 

natureza tácita. Essas breves referências mostram a grande importância de se explorar o 

conceito de conhecimento tácito e, nesse sentido, a importância do trabalho de 

filósofo/químico Michael Polanyi, como também, a importância e a centralidade da química 

no contexto cultural/humanístico.  

Segundo Pombo (2002)
72

, o ensino relaciona-se muito com a matemática, ou seja, tem 

a ver com o que pode ser demonstrado, dar a ver. Assim, como ensinar o que não pode ser 

externalizado, explicitado? O que não pode ser traduzido em um conhecimento conceitual, 
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 Pombo (2002) defende que a própria conceituação da palavra ensino tem relação com a matemática, o 

conhecimento do todo. 
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diagramático ou proposicional? Será por meio da retórica? Da casuística? Da análise de 

situação? Do ensino por problemas? Do ensino por projetos? De comunidades de prática? 

 
Figura 16 - Estrutura do conhecimento tácito e implicações para a educação 

 

 

Fonte: Sugui (2008, p. 46). 

 

Implicações do conhecimento tácito na educação têm sido tema de investigações 

(SUGUI, 2008; SAIANI, 2003). Na figura acima, Sugui (2008) resume as principais 

categorias pedagógicas originadas da consideração do conhecimento tácito: percepção, 

descoberta, reflexão e não aceitação de autoridade são categorias centrais. 

No contexto da química, Formosinho (2008) tem aproximado o conhecimento tácito 

da educação química. Segundo esse autor, para mobilizar esse tipo de conhecimento é 

necessária a ampliação do quadro de referência que age como consciência subsidiária. O 

ensino é feito por socialização, enculturação, pelo exemplo, pela convivência mestre-aluno, 

coaching, resolução de problema e comunidade de prática. Algumas práticas são importantes, 

tais como: fomentar ponto de vista; fomentar as relações de ideias; aumento da 

convivialidade; uso do erro; aumento da problematização; descoberta e criatividade; 

percepção e reflexão; superação de dicotomias e autoridade. Defende Polanyi que os cientistas 

estão empenhados em descobrir. Portanto, trata-se de propiciar aos alunos a experiência das 

descobertas científicas, de mobilizar diferentes pontos de vistas, de reconhecer problemas de 

pesquisas e de ampliar a percepção e a reflexão. 

Reconhecemos na tradição da didática várias linhas que se aproximam da tematização 

do conhecimento tático, principalmente ao focalizarem o conhecimento prático, vivencial e 

pessoal. Destacam-se o conceito de comunidade de prática desenvolvido na didática das 

ciências, a explicitação progressiva, uso de heurística e resolução de problemas.  
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No contexto da química, esses elementos são pouco discutidos. Romão
73

 (2013), em 

um trabalho de conclusão de curso, investigou as categorias desenvolvidas por Sugui (2008) 

para pensar ensino, aprendizagem e formação em química. Romão (2013) identificou que 

todos os professores investigados utilizam as categorias, mas de forma implícita, não 

reflexivamente. Isto nos leva a inferir a necessidade de se integrar a plurissignificação como 

uma prática nos currículos de química. 

 

4.2.2 Fenomenotecnia da práxis química 

 

―A química pensa com as mãos‖.(BERTHOLET) 

 

O laboratório foi desenvolvido pelos alquimistas, para os quais o forno era central. 

Posteriormente, a revolução lavoisieana consistiu na introdução da balança e da medida na 

química. Os anos 1950 foram de grande desenvolvimento das técnicas instrumentais e, na 

atualidade, o laboratório é essencialmente modelagem. Na tabela abaixo, sintetizamos as 

principais articulações com base na fenomenotecnia da práxis química. 

Tabela 21 - Articulações da dimensão fenomenotécnica 

Articulações curriculares da dimensão fenomenotécnica 

 Grande temática Os instrumentos e as técnicas na fenomenotecnia do fazer químico 

 Objetivo Integrar conteúdos químicos com a filosofia dos instrumentos 

 Conteúdos principais 

 

A dependência ontológica do instrumento na especiação química; 

Revolução instrumental na química após os anos 50; Relação química e 

física; Algoritmicidade e a química; Química, técnica, tecnologia e 

tecnociência; Bachelard e a fenomenotecnia química; 

 Competência Processual 

 Tensões Natural/articial, ciência/técnica, algoritmo/heurístico 

 Tipo de conhecimento Laboratorial 

 Tipo de conteúdo Procedimentos e conceituais 

 Tema estruturante  Técnica, instrumentos, medidas, laboratório 

 Estilo de aprendizagem Pragmático 

 Forma de ensino Por procedimentos, laboratorial 

 Tipo histórico de ensino Ensino por descoberta, ensino experimental 

 Perspectiva do ensino Convivência no laboratório – socialização – habitar o instrumento 

 Atribuição do professor Não foi identificado 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para Bachelard (2009, p. 54), ―o fenómeno químico é um fenómeno provocado, e esse 

caráter de ciência artificial é muito profundo, pois nas pesquisas da química moderna é a 

própria substância que dever ser de certo modo suscitada‖. Tomamos emprestado o termo 
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aprendizagem em química: o caso das práticas de iniciação científica da UESB. 
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fenomenotecnia de Bachelard para representar essa dimensão da práxis química que cruza 

tensões básicas da química: natural/artificial, ciência/técnica, algoritmo/heurístico. 

Para Rothbart (1999, 2002), existe uma interdependência entre a espécie química, os 

instrumentos e as técnicas químicas. Para Nordmann (2006), orientado pela química, 

Bachelard formulou um conceito dinâmico de substância, que ela chama de metaquímica. A 

metafísica define as condições de possibilidade da pesquisa científica e a metaquímica orienta 

a prática científica, que se prende na relação dialética entre conceito e empiria, entre conceito 

e imagem, entre o signo e significado. O conceito de fenomenotecnia é uma antecipação
74

, da 

prática química, da imagem tecnocientífica da ciência atual (BENSAUDE-VINCENT, 2009). 

Como visto no capítulo 1, a instrumentação química é um tema recorrente na filosofia 

da química, evidenciado, principalmente, nos trabalhos de Rothbart (1999, 2002) e Davis 

Baird (1993). Davis Baird é filósofo e tem na química analítica a motivação para escrever 

sobre a relação entre instrumentação e especiação. Recentemente, escreveu o livro Thing 

Knowledge: A Philosophy of Scientific Instruments (BAIRD, 2004), em que sintetiza suas 

produções nas últimas décadas.  

Daniel Rothbart também tem vasta produção em artigos (ROTHBART, 1993, 1994, 

1999, 2002; ROTHBART; SLAYDEN, 1994; ROTHBART; SCHERER, 1997) e escreveu 

recentemente um livro sobre a temática da instrumentação em ciência, Philosophical 

Instruments: Minds and Tools at Work (ROTHBART, 2007), tendo a química como elemento 

central. Na filosofia da ciência, temos em Bachelard uma grande referência teórica. Ele 

antecipou muitas dessas características da ciência atual, ao identificar o fenómeno científico 

moderno como produzido pela técnica, uma fenomenotécnica. Para ele, o instrumento 

científico é uma teoria materializada, e o fenómeno científico é o resultado final de um 

processo de realização. 

Estatuto epistemológico dos instrumentos.  

Até os anos 1980, o experimento e os instrumentos eram ignorados pela filosofia da 

ciência tradicional (BAIRD, 1993). A componente material da ciência não era tida como 

elemento importante pela história da ciência. A principal contribuição foi resgatar a 

reformulação da historiografia dos anos 1920, que se desvincula da narrativa de fatos e passa 

a ser conduzida por hipóteses. A filosofia dos instrumentos, até a década de 1930, era 
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química no século XVII e XVIII era um exemplo de tecnociências avant la lettre. E Hans-Jörg Rheinberger 

defendeu que a noção de ―fenomenotécnica‖ que Bachelard usou para caracterizar a fisica e a química no século 

XX era um exemplo de tecnociência 
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caracterizada pela problematização da fenomenotécnica por Bachelard. Na década de 1970, 

Tomas Kuhn problematizou o investimento no estudo da prática científica. Na década de 

1980, a Escola de Edimburgo (Barry Barnes, David Bloor, Steven Shapinn, Ian Hacking) 

problematiza o fenômeno científico como um produto da técnica. Após a década de 1990, 

problematizam-se as tecnociências, ocorre um ressurgimento da filosofia do experimento, dos 

instrumentos e da tecnologia. Na nonotecnologia, por exemplo, o conhecimento é um produto 

dos instrumentos. É um realismo operativo e experimental (BENSAUD-VINCENT, 2010). 

Ian Hacking
75

 e Peter Galison defendem que os instrumentos e as técnicas são fontes 

valiosas da história da ciência e que não se trata de uma história de uma coleção de 

instrumentos mortos e descartados, mas da história da maneira como os cientistas desdobram 

os instrumentos e da história da fabricação do instrumento ligada a uma história da tecnologia. 

Para esses autores existe a necessidade de um desenvolvimento filosófico da experimentação. 

A cultura material da ciência viria a emergir para estudar os usos, as apropriações 

sociais, as técnicas envolvidas em sua manipulação, a sua importância econômica e a relação 

entre o objeto e a ciência da época. Tem como consequência a ligação entre teoria e 

experimento, condicionada por práticas e técnicas sociais. A cultura prática de laboratório e a 

cultura da vida de laboratório tornam-se essenciais para a produção do conhecimento. Nesse 

caminho, tem-se desenvolvido uma filosofia dos instrumentos e dos experimentos científicos. 

Instrumentos e as técnicas como princípio cognitivo da química. 

O grande desenvolvimento dessa dimensão deu-se, influenciada pela física, após a 

segunda guerra mundial, com a revolução instrumental. Laszlo (2006) e Schummer (2002) a 

consideram a segunda revolução química (Raio-x, infravermelho, RMN, UV). A importância 

da instrumentação é percebida na própria conceituação da identidade química dada pela 

IUPAC, que a define como o 

conjunto de unidades estruturais atômicas e moleculares idênticas ou de entidade 

moleculares idênticas que podem conter o mesmo conjunto de níveis de energia 

molecular na escala de tempo do experimento. Por exemplo, dois isômeros 

conformacionais podem converter-se um no outro devagar o suficiente para serem 

detectados por seus espectros de ressonância magnética nuclear e então serem 

considerados espécies químicas diferentes em uma escala de tempo governada pela 

radiofrequência do espectrômetro usado. (IUPAC, 2012). 

 

A identidade química é dependente dos instrumentos de medida. A química necessita 

de uma epistemologia do Spectrômetro (ROTHBART; SLAYDER, 1994). Cognitivamente, a 

química é dependente das técnicas e dos instrumentos utilizados, o que leva, por necessidade 
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Represent and intervening (HACKING, 1982) é um livro de referência para os filósofos da química porque 

contém mais exemplos da química do que da física. 
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de sua própria ontologia, a inscrever-se em um contexto filosófico da filosofia da técnica, da 

tecnologia, dos instrumentos e do experimento (ROTHBART, 1993, 1999, 2002, 2007).  

 
Figura 17 - Interdependência entre instrumento e especiação em química 

Conceito: Matéria ?

Alquimia

Transformar metal em 
ouro

Técnicas: Banho-maria, 
destilação,

Instrumentos: Forno

Século XVIII a XX

Conceito: 
SUBSTÂNCIA PURA

Lavoisier

Identidade:  Substância 
pura

Técnicas:  Destilação

Recristalização

Sublimação

Instrumentos:  Balança

Objetivo: descritivo

Após anos 50

Conceito: 
ESTRUTURA 
MOLECULAR

Revolução 
instrumental após 
os anos 50

Técnicas: 
Spectroscopia

Instrumentos: 
Espectromêtros, UV, 
RMN, plasma

Objetivo: 
identificação da 
estrutura

ATUALIDADE

Nanociências
Bionanocincias
Química computacional

Técnicas: Variadas

Instrumento: Computador

Objetivo: Construção de 
moléculas funcionais

Dependência dos instrumentos e das medidas

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Por exemplo, os paradigmas mais importantes da química são o composicional e o 

estrutural. Nesses dois contextos, as técnicas e os instrumentos são diferenciados. O 

paradigma composicional constitui-se de destilação, purificação, recristalização, sublimação, 

análise elementar, peso atômico, fórmula empírica, ponto de ebulição e ponto de fusão; 

características visuais; solubilidade em vários solventes; reatividade. No paradigma estrutural, 

a identificação da substância ocorre por meio da identidade entre estrutura e propriedade.  

Após os anos 1950, a dependência da instrumentação aumentou, bem como aumentou 

em muito o poder de observação e intervenção da química com a difusão dos métodos 

instrumentais (LAZSLO, 2006; SCHUMMER, 2002). Também as entidades químicas foram 

alteradas. Os alquimistas usavam essencialmente o forno, sua ontologia era das substâncias 

macroscópicas e usavam uma linguagem disposicional. Lavoisier usou essencialmente a 

balança; sua ontologia era substâncialista, baseava-se no conceito operacional de substância 
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pura, de composição. Após os nos 1950, o conceito de identidade química passou a estar 

vinculado à estrutura, mudando também sua instrumentação e técnicas. 

Instrumentos e as técnicas como princípio didático da química.  

Em termos didáticos, o principal problema pode ser formulado no seguinte dilema: 

saber o como sem saber o porquê (VLASSIS, 1974). Em artigo publicado no JCE, do ano 

1974, Vlassis expressa bem esse dilema, cada vez mais presente em nossos cotidianos. 

Segundo Vlassis (1974, p. 66):  

O dilema em que nos encontramos hoje (1974) é se nós deveríamos passar o tempo 

no laboratório discutindo o instrumento, suas operações e aplicações ou se 

deveríamos gastar tempo em princípios químicos necessários a apreciar o 

instrumento.  

 

Essa realidade ainda nos acompanha, cada vez mais. Alguns indícios são percebidos, 

por exemplo, na grande importância dada à disciplina química analítica, entendida como uma 

forma de pensar a química e não uma técnica ao serviço da química. Em termos didáticos, 

significa decidir (ou saber) se ensinamos conceitos ou apenas procedimentos, se priorizamos 

conteúdos conceituais ou procedimentais e se integramos conceitos aos conteúdos 

procedimentais (ZABALA, 1998, 1999). 

Ao se fundamentar muito em conteúdos procedimentais, há uma grande possibilidade 

de essa dimensão cair em uma versão do conhecimento instrumental e de se analisar uma 

ciência pelo conhecimento justificado, produto e não processo, transformando-se 

procedimentos heurísticos em procedimentos algorítmicos e a aprendizagem em rotinas 

mecânicas com grande recurso à memorização. Isso dificulta aprendizagens estratégicas e 

autorregulatórias, a autonomia da aprendizagem, a construção de estruturas de pensamento, o 

pensamento crítico e a criatividade. Essa realidade é, de fato, a mais explicitada pela pesquisa 

em educação química e a mais evidente no seu ensino, o que mostra a necessidade de uma 

aproximação da filosofia dos instrumentos como fundamento da educação química.  

Outra inferência que fazemos aqui diz respeito ao fato de que, em disciplinas 

fortemente marcadas por instrumentos e escassamente por conceitos e teorias, é possível dar-

se um processo de regulação curricular de baixa exigência conceitual. Portanto, em função da 

baixa exigência conceitual, o currículo seleciona com base em outras competências, 

notadamente competências pessoais como: disciplina, atenção, respeito pela hierarquia, pelo 

mestre. Em disciplinas com baixo nível de exigência cognitiva, pode acontecer que a 

avaliação e a seleção não ocorram com base nos conteúdos científicos. 

Não encontrámos ainda nenhuma perspectivação de ensino de química que faça uso 

explícito da relação com os instrumentos e as técnicas e com uma filosofia dos instrumentos e 
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do experimento. Concluímos, com base em Polanyi, que o ensino poderia ser tido como um 

habitar o instrumento, como convivência no laboratório. 

  

4.2.3 Classificações e a organização do conhecimento químico 

 

 

―A química é a ciência da classificação, por excelência.‖(SCERRI, 2007, p.927). 

―A ciência química só se ordena, coordenando-se‖(BACHELARD. 2009, p. 57). 

 

O século XVIII foi o contexto histórico de evidência da química como ciência das 

classificações (LEFÈVRE, 2011). Essa dimensão instancia as tensões e parte/todo, 

micro/macro, substância/processos, estrutura/composição, análise/síntese. Instancia um 

conhecimento declarativo, categórico. Esse campo de problemas é também transversal aos 

campos estruturantes da epistemologia (ADÚRIZ-BRAVO, 2001). As classificações estão 

presentes principalmente nos três primeiros campos (representação e correspondência, 

linguagem e representação, intervenção e método). Dessa forma, relacionam-se 

principalmente como problemas de ensino/aprendizagem em química, erros e obstáculos 

conceituais e epistemológicos e dimensão conceitual da química. Na tabela abaixo, 

sintetizamos as principais articulações do estilo taxonômico da práxis química. 

Apesar de sua centralidade, o estilo taxonômico ainda não foi usado pela didática da 

química de forma explícita. Isso é uma forte evidência da abordagem fisicalista na 

epistemologia e no ensino da química. Nessa dimensão, a química é pensada em paralelo a 

uma documentação, à organização e sistematização da informação. Pode-se dizer que a 

química possui a maior biblioteca do mundo. O Chemical Abstract é o maior livro do mundo. 

O que faz um químico para organizar mais de 20 milhões de novas substâncias? E o 

que tudo isso tem a haver com a produção do próprio conhecimento químico? Como 

respondem a investigação, a documentação e a educação em química? E como tudo isto está 

integrado ao ensino ou como poderia ser integrado? Essas perguntas, apesar de parecerem 

óbvias, apesar de ser senso comum que as classificações constituem parte nuclear da práxis 

química, foram, surpreendentemente, ainda pouco problematizadas.  
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Tabela 22 - Articulações da dimensão classificatória 

Articulações dimensão classificatória 

Grande temática Classificações e organização do conhecimento químico 

Objetivo Aproximar conteúdos de química com a filosofia natural e filosofia da classificação 

Conteúdos principais 

 

O estatuto epistemológico da classificação 

A química como uma ciência da classificação 

Tipos químicos: ontologia, essencialismo na química, essências nominais e reais 

Filosofia da classificação e filosofia natural, pensamento categórico e os principais 

conceitos químicos: substância, composição, elemento, propriedades, equilíbrio, 

estabilidade. 

Conceitos implícitos da química: estabilidade, emergência, 

Reducionismo x Emergentismo na explicação dos tipos químicos 

Princípios e principais classificações da química 

As classificações e os princípios classificatórios na evolução cognitiva da química 

Erros conceituais e epistemológicos no ensino aprendizagem: micro macro 

Competências Cognitivas, conceituais, taxionômica 

Tensões Parte/todo, micro/macro, substância/processos, estrutura/composição, análise/síntese  

Tipo de conhecimento Conceitual, taxionômico 

Estilo de aprendizagem Teórico 

Tipos de conteúdos Conceitual 

Conceitos estruturantes Propriedades, substância, equilíbrio, composição, estrutura 

Modo de ensino Demonstrativo, argumentativo 

Perspectiva do ensino Esquematismo químico, argumentação 

Recursos didáticos Vê epistemológico, mapas conceituais, argumentação, controversias,  

Atribuição do professor Organizar, hierarquizar e sistematizar o conhecimento químico 
Fonte: elaboração própria 

 

A necessidade de ordem aberta pela investigação empírica das propriedades materiais 

(SCHUMMER, 1998, 1999a), pelo pluralismo experimental e pelo empirismo ativo 

(BACHELARD, 2009), coloca as classificações como um tema transversal à organização e ao 

desenvolvimento cognitivo do conhecimento químico e também à sua comunicação vertical 

(ensino) e horizontal (interpares). As classificações são transversais à investigação, à 

documentação e ao sistema educativo da química, campos distintos e interdependentes, para 

os quais as classificações cumprem uma função central. 

A investigação é orientada por uma competência técnica, um pensamento divergente e 

focada na performance, na prática, na eclosão e na fragmentação do conhecimento. A 

educação é focada em princípios de seleção, de organização e de unificação, no pensamento 

convergente, interessado em descobrir princípios que possam unificar campos divergentes, 

abertos pela investigação, e em como transmiti-los, comunicá-los. Já a documentação química 

interessa-se pela sistematização do conhecimento e pelos princípios de completude 

(SCHUMMER, 1999).  

A investigação tem o seu avanço comprometido pela retroalimentação tanto da 

educação como da documentação (POMBO, 2004). No centro dessas dinâmicas encontra-se, 

no cerne da química, tanto do ponto de vista ontológico (definição dos tipos químicos), 

metodológico (determinação dos entes) e epistemológico (representação e explicação dos 



234 

 

 
 

entes), o problema das classificações. As classificações são, assim, um domínio, um campo de 

problemas transversal.  

Não há no debate da filosofia da química afirmação explícita da química como uma 

ciência classificatória, mas como elemento importante de sua práxis. Lefévre (2011, [não 

paginado]) defende que  

[…] práticas de classificação são essenciais para a química porque é uma ciência que 

lida com centenas de milhares de substâncias diferentes que devem ser identificadas 

e ordenadas em um ou outro quadro taxionômico. É por isso que, inversamente, os 

modos de classificação de substâncias químicas dão acesso às práticas de químicos. 

Isso vale especialmente quando se tenta traçar a história dessas práticas. Estudar as 

classificações químicas diferentes do passado demonstra ser uma excelente chave 

para a história da química. (grifo nosso) 

 

Na filosofia das ciências materiais de (SCHUMMER, 1999, 1998, 2003) é 

fundamental o sistema de classificações. O tema da classificação aparece de forma transversal 

em boa parte dos artigos e de forma explícita em alguns autores (LEFÉVRE, 2011; 

SCHUMMER, 1998, 1997; KLEIN, 2001; SCERRI, 2006, 2007, 2004, 2012; HARRÉ, 2005). 

Boa parte do trabalho de Bachelard (2007) é sobre o sistema de classificação da química. 

Seco; Alvarez; Sales (2008, p. 87), no artigo On the book of elements, coloca que no século 

XVIII, 

químicos foram sentido a necessidade de um sistema de classificação dos elementos. 

Em seu livro publicado em 1808, John Dalton apresentou o que é provavelmente a 

primeira tabela da classificação dos elementos ordenada de acordo com o peso 

atômico que foi corrigido cinco décadas depois por Cannizzaro. Ampere, de outro 

lado, pode ser o primeiro a publicar uma lista de elementos ordenados de acordo 

com suas propriedades químicas e físicas, no fim de uma série de quatro papers. Na 

tabela de Ampere nós já encontramos a formação de grupos metais alcalinos e 

alcalinos terrosos, bem como os halogênios. Este procedimento era considerado uma 

classificação natural.  

 

Outros variados artigos corroboram as afirmações acima (HARRÉ, 2005; 

SCHUMMER, 1997). O problema das classificações químicas foi central no século XVIII 

(KLEIN, 1994, 2012;LEFÉVRE, 2011). Na atualidade, com a influência do racionalismo 

fisicalista, pensa-se poder eliminá-las como um problema fundamental, principalmente por 

meio da axiomatização da tabela periódica (RESTREPO; VILLAVECES, 2012a). É possível 

afirmar que as classificações são uma característica transversal da práxis química.  

Todos os campos disciplinares, em distintos níveis, estão implicados com esse 

problema. A física não tem como necessidade ontológica as classificações, porque seu 

objetivo principal é a axiomatização de suas teorias. A biologia e a química, por uma 

necessidade constitutiva do seu objeto de estudo, lidam intensamente com sistemas 
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classificatórios e qualitativos. A biologia fundamenta-se mais na complexidade de suas 

estruturas, a química na diversidade de objetos (CHAMIZO, 2009).  

Surpreendente, o tema das classificações é implícito no currículo e até mesmo na 

filosofia da química. Apenas em 2012 é publicado um artigo que problematiza explicitamente 

as classificações químicas. Implicitamente tem sido problematizado como parte de outros 

artigos, nomeadamente na edição especial sobre a tabela periódica da revista Foundations of 

Chemistry e sobre tipos naturais da química. 

As classificações ligam-se à dimensão ontológica, identificação, nomeação e 

determinação dos seres e dos objetos, dos tipos químicos (SCERRI, 2011). Antes de 

classificar, devemos perguntar, quem, quais e de que tipo são os objetos da química. Átomos, 

moléculas, substâncias puras, estruturas dissipativas, ciclos autocatalíticos, estruturas 

quasimoléculas? Qual é a sua natureza, como determiná-los, representá-los e conceitualizá-

los?  

Esse problema cruza com a identificação dos conceitos centrais da química, com os 

princípios classificatórios e com a fundamentação dessa classificação. Esses princípios não 

estão claros se podem ser expressos na forma de leis. Segundo Vihalemm (2007), as leis 

periódicas são leis naturais, idealizadas, de pleno direito, como na física. Contudo, Schummer 

(1998, p. 147) discorda:  

a mera classificação dos fenômenos e entidades de acordo com propriedades 

empíricas não foi, apesar de sua capacidade teórica, a última palavra das ciências 

classificatórias. Os biólogos, por exemplo, fundamentam as suas abordagens 

taxionômicas na teoria da evolução. De um modo semelhante, a geologia tem o seu 

fundamento, pelo menos em parte, nas teorias das tectônicas de placas… De modo 

que a abordagem classificatória é ainda justificada por, ou seja, ―fundada na‖ 

abordagem teórica diferente…na química nós obviamente não temos uma teoria 

diacrônica em que a classificação química poderia ser fundada. O que mais temos 

para fundar a classificação química? Existe alguma teoria que possa justificar a 

nossa abordagem classificatória, ou seja, as redes de substâncias químicas e as 

classes de substâncias? Não temos qualquer outra coisa que nos permite fazer a 

riqueza de previsões de propriedades químicas e substâncias novas, algo que nos 

fornece instruções para fazer novas substâncias, de modo que realmente merece o 

termo ―fundamento‖? (grifo nosso) 

 

Muitos trabalhos analisados no campo de representação e linguagem exploram essa 

temática (NEEDHAN, 1996, 2002; HARRÉ, 2010, 2005; SCERRI, 2004; SCHUMMER, 

2003; VAN BRAKEL, 2000; LASZLO, 2000). Os trabalhos de Paul Needham e Rom Harré 

tratam explicitamente dessa temática, apresentando uma aproximação de problemas da 

química, como composição, mistura e substância, às obras de Aristóteles e de Pierre Duhem.  

Nas duas revistas analisadas, a Hyle discute sobre o Platonismo, Kant, tipos naturais, 

redução e emergência, conceitos centrais em química. A Foundations of chemistry discute 
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sobre: mereologia como a gramática do discurso químico; ontologia química; novas entidades 

e classificações; tipos naturais da química: inobserváveis x observáveis; contribuições de 

Pierre Duhem; paradoxos da classificação; conceitos químicos: estabilidade, reatividade, 

epistemologia dualista do conceito de elemento, polissemia e circularidade dos principais 

conceitos; tabela periódica: predição e retrodição; lugar dos elementos da tabela; história da 

tabela; características das leis periódicas e das leis químicas; centralidade na inorgânica e 

química geral; domínio de especificidade para a educação química; relações matemáticas: 

mecânica quântica; teoria dos grupos. 

Isso mostra um campo de problemas complexo, sustentado por um pressuposto 

ontológico e epistemológico. Para Thalos (2012, [não paginado]), ―a química é concernente à 

ordem e à variedade de substâncias (não vivas), sustentada na presunção de haver um axioma 

ou princípio que possa tornar isso possível.‖ O problema da ordem é, assim, um tema central 

da filosofia da química. Para Benfey (2000, p. 201):  

biologia,na mente popular,permaneceligada àsdoutrinas daluta pela sobrevivência e 

à sobrevivênciado mais apto. Físicaestá ligada àmorte térmica douniverso -a 

marchainexorávelrumo a uma maiordesordem, aumentandoa entropia. A química, 

por outro lado,concentra-se emestruturas ordenadas, moléculas ecristais,e seus 

agregados, e queas mantêm juntas.Afilosofia da químicaestá centrada na coesão, 

afinidade, a arquiteturado muito pequeno, atração,harmonia,e,se você permitir, 

beleza. 

 

A busca desse princípio de ordenação é a pedra angular da química, mas ela é a 

posteriori. ―A ciência química só se ordena coordenando-se.‖ (BACHELARD, 2009, p. 75). 

Também na concepção de Schummer (1998), a química concerne à investigação de 

propriedades materiais, feita de forma empírica e instrumental. Seguidamente, a ordenação é 

feita por classificações e por uma linguagem simbólica, de forma que é possível expressar o 

conhecimento químico dentro de uma lógica de relações e representá-lo como um sistema de 

rede interconectado em que os nós da rede são as várias substâncias instanciadas por suas 

propriedades materiais. As ligações da rede são feitas pelos vários processos químicos. 

Assim, Schummer (1998) integra a tensão substância/processo em um sistema interconectado. 

Schummer (1998, p. 148) considera que as relações entre ontologia, lógica e o sistema de 

classificações da química devam constituir um tópico a ser muito explorado pelos filósofos da 

química:  

primeiro porque proporciona um sistema de noções que permite falar sobre objetos 

empíricos de forma inequívoca e sutilmente diferenciados. Em segundo lugar, abre 

olhos para a diversidade de fenômenos, impedindo simplificações unilaterais. Em 

terceiro lugar, permite fazer previsões: se um objeto é identificado como 

pertencendo a uma determinada classe, então somos capazes de prever todas as 

outras propriedades pertencentes a esta classe. E, finalmente, se a nossa classificação 
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é sistemática, pode-se supor a existência de objetos a partir de lacunas evidentes na 

classificação - e que é mais na classificação química, até obter instruções para fazer 

esses objetos como exemplares de novas substâncias químicas ou classes de 

substâncias. 

 

Para Talanquer (2011), ―uma parcela significativa de nossos conhecimentos de 

química está organizada em conjuntos de sistemas de classificação interconectados, que 

condensa e sistematiza uma vasta quantidade de informações sobre as propriedades de 

produtos químicos, substâncias e processos‖. Classificação em química é uma ferramenta 

poderosa para a previsão, uma vez que nos permite inferir o comportamento potencial de uma 

substância química com base na análise de sua composição e estrutura (SCHUMMER 1998; 

AKEROYD, 2000, 2003). 

Para Talanquer (2011), as classificações também são um instrumento valioso para 

tomada de decisão, pois suportam uma espécie de casuísmo de química, em que, tipos 

conhecidos de substâncias químicas ou reações servem como casos paradigmáticos que 

ajudam os químicos a tomarem decisões efetivas sobre o potencial de rotas sintéticas ou 

métodos de análise. Muitas dessas decisões são tomadas por experiências, intuições, por um 

conhecimento tácito, prático e vivencial. 

Se olharmos para a história da química, identificamos que o maior sucesso científico 

da química foi por meio da classificação periódica dos elementos (SCERRI, 2007; 

AKEROYD, 2000, 2003). Diferentemente da física, que associa aos seus ícones leis físicas 

(Newton, F=MA, Einstein, E=mC
2
), na química, os grandes ícones como Paracelso, 

Lavoisier, Mendeleev podem ser considerados grandes sistematizadores. Na concepção de 

Bachelard, esses químicos/filósofos descobriram princípios de ordenação da pluralidade 

química em determinado momento histórico. Eles descobriram princípios classificatórios e 

organizativos do conhecimento químico e, assim, ordenaram a pluralidade química. 

É surpreendente que essa temática esteja tão pouco investigada na educação química e 

na epistemologia integrada ao ensino. Mesmo Bachelard (2009), que aborda explicitamente 

do problema das classificações química e que está integrado no ensino de química e seleção 

de temática, não trata das classificações e sim da racionalidade em geral, a questão do erro, 

dos obstáculos epistemológicos, da ideia de história recorrente, do racionalismo aplicado etc. 

O problema das classificações não está presente.  

Estatuto epistemológico da classificação: filosofia da classificação. 
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O filósofo/químico que mais trabalha com essa temática é Eric Scerri
76

. Sua produção 

intelectual tem evoluído para, na atualidade, propor uma filosofia da classificação (SCERRI, 

2011). A classificação é uma necessidade humana, ―qualquer classificação é melhor que o 

caos‖, já dizia Levi Straus.  

Em determinados campos, a classificação é central, como, por exemplo, nas ciências 

da informação. Em outros campos, ela é apenas marginal, como na física. Crombie (1994) 

defende seis estilos de pensamento presente na tradição do pensamento científico europeu: 

uma simples postulação defendida pela ciência matemáticas; exploração experimental e 

medidas de relações observáveis complexa; construção hipotéticas de modelos analógicos; 

ordenação da variedade por comparação e taxionomia; análise estatística de regularidades de 

população e cálculos de probabilidades; derivação histórica do desenvolvimento genético. 

O desenvolvimento científico selecionou alguns desses estilos como sendo os mais 

importantes. Para Schummer (1998, p.143), ―uma longa tradição da filosofia da ciência, 

principalmente fascinada com a elegância da mecânica newtoniana e suas teorias sucessoras, 

tem, de fato, negligenciado que a classificação é um objetivo fundamental da ciência‖. Para 

Schummer (1998, p. 142): 

todas as modernas ciências naturais, com exceção de uma, começaram com a 

classificação, cada uma delas a partir de uma perspectiva específica. A física tentou 

fazer sem classificação e começou com relações matemáticas entre propriedades 

quantitativas. Ambas abordagens permitiram predições de propriedades que cada 

uma das ciências estava procurando. Isso significa que as leis da física e as 

classificações de outras ciências naturais têm exatamente o mesmo estatuto 

metodológico. Todas são teorias sobre um nível básico, mas em todo o sentido que a 

filosofia da ciência tem dado a esse termo, ou seja, ordenar sistematicamente, 

prever, e, consequentemente, explicar um certo domínio de fenômenos. 

 

No século XVII, a filosofia preocupou-se essencialmente com a questão do método 

(POMBO, 2006): como chegar à conclusão a partir das premissas e como atingir um 

conhecimento verdadeiro era o objetivo da filosofia da ciência. No século XVIII, com o 

esplendor da disciplinarização e a formação de novos ramos científicos como a biologia e as 

ciências humanas, a classificação tornou-se o centro da filosofia da ciência. Nesse século são 

grandes as propostas de esquemas classificativos das ciências como o de Comte e de Spencer.  

No século XX, há ainda muitos esquemas classificativos das ciências, como os de 

Peirce
77

 e Kadrok, mas o estatuto das classificações é perdido e deixou lugar à busca e ao 

desejo da axiomatização das teorias. As ciências que não possuíssem teorias formalizáveis 
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 Como analisado no capítulo 1, a produção intelectual de Eric Scerri tem sido fundamentalmente sobre o 

problema do sistema periódico e do reducionismo. Isso pode ser verficado em seu livro lançado em 2007 sobre a 

tabela periódica. 
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No esquema classificatório de Peirce, a química é posta juntamente com a lógica. 
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eram meros colecionadores de selos
78

. Esse ideal é levado ao extremo com o círculo de Viena 

e o positivismo lógico até a sua finalização com o teorema de Godel, o qual defendia que toda 

e qualquer sentença necessita de uma afirmação externa ao seu próprio sistema. 

Na atualidade, entretanto, a ciência se depara com desafios que restauram o estatuto 

das classificações. Primeiro, ela atravessa campos disciplinares dominados pela imagem, 

como a nanobiotecnologia e a astronomia, que forçam a estabelecer classes, ordenações; e, 

segundo, a razão histórica entra no discurso científico que forçosamente leva a pensar também 

por sistemas de classificações e descrições, por uma razão ideográfica (LAMŻA, 2010). No 

contexto da química, Lamża (2010) tem investigado até que ponto a química não poderia ser 

descrita por uma razão histórica. Para Pombo (2006), no século XX, principalmente com 

Perelman, o problema passa de classificação dos seres a ciência da classificação. 

As classificações têm três características importantes: primeiro, elas são arbitrárias, 

sempre dependem do olhar humano; segundo, elas têm sempre um princípio classificador, o 

qual é dependente da razão e do momento histórico, dos instrumentos e desenvolvimento 

epistemológico do tempo histórico; terceiro, ela aspira à clareza, a dirimir ambiguidade e 

completude.  

De classificação dos seres passa-se a ciência da classificação. A revista Knowledge 

organization
79

 tem publicado muitos artigos sobre o que tem vindo a se chamar filosofia da 

classificação. Algumas referências importantes desse movimento têm sido o biólogo Jonh 

Dupré (1981, 1993), Birger Hjørland (2011) e o filósofo/químico Eric Scerri (2007, 2011). 

Esse é um movimento recente; no ano de 2011, ocorreu o primeiro fórum
80

 sobre filosofia da 

classificação. Em um artigo sobre uma revisão do livro The Periodic Table: Its Story and Its 

Significance (SCERRI, 2007), Hjørland (2011) mostra as principais questões postas pela 

filosofia da classificação. Hjørland (2011) defende que o campo da filosofia das classificações 

é, ainda hoje, um campo restrito a um número pequeno de investigadores e, como as 

classificações foram rebaixadas pelo positivismo lógico como não científicas quando 

comparadas com as medidas, as classificações representam uma luta contra essa tendência 

positivista. 

Para Hjørland (2011, p. 11), ―o sistema periódico tem um lugar privilegiado na 

filosofia da classificação‖. Feger (2001 apud HJØRLAND, 2011) defende que a tabela 
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 Essa é uma referência normalmente atribuída a Rutheford quando ele se refere ao contexto da química. 
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http://www.ergon-verlag.de/en/start.htm?d_KO_Print_version_plus_PDF_8958.htm, Acesso em: 23 abr. 2011 
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periódica de Mendeleev é um protótipo de todas as taxionomias, pelos critérios relacionados a 

seguir. 

Fundações teóricas: determinam uma teoria das classes e suas ordens; Objetividade: 

os elementos podem ser observados e classificados familiarmente com a tabela dos elementos; 

Completetude: todos elementos são encontrados em um único lugar no sistema e o sistema 

implica uma lista de todos os elementos possíveis; Simplicidade: somente um pouco de 

informação é usada para estabelecer o sistema e identificar um objeto; Predição: os valores de 

variáveis não usados para classificação podem ser previstos (número de elétrons e peso 

atômico), bem como a existência de relações e de objetos inobserváveis. Assim, a validade do 

sistema classificatório torna-se testável. 

A análise do sistema periódico pode iluminar os principais elementos do núcleo 

teórico e filosófico de uma filosofia da classificação: o conceito de tipo natural; a natureza da 

teoria do sistema de observações e suas implicações para a classificação teórica; a relação 

entre classificação e teoria (por exemplo a relação entre o sistema periódico e a mecânica 

quântica); se classificações são representações corretas ou construções mais ou menos 

poderosas; as bases metodológicas para a construção de classificações (observações, análises 

lógicas, reconstruções históricas, análises pragmáticas). 

Para Hjørland (2011), princípios empiricistas geram classificações baseadas em 

propriedades que podem ser descritas de forma independente de teorias. Princípios 

racionalistas enfatizam aspectos que são coerentes logicamente e baseados em princípios 

claros. Princípios historicistas enfatizam aspectos que são relacionados ao desenvolvimento 

histórico dos seus elementos ou conectados com visões teóricas explícitas. Princípios 

pragmáticos enfatizam aspectos que são mais alinhados com os propósitos e objetivos. 

Se essas diferentes aproximações provessem as mesmas classificações, então 

poderíamos dizer que os objetos químicos são tipos naturais e as classificações seriam 

naturais. Em geral esse é o ponto de vista mais defendido dentro da ciência. Para Scerri (2007, 

p. 927), ―a tabela periódica representa talvez a mais forte defesa de uma classificação natural 

que pode ser encontrada em uma disciplina científica. Como tal, ela ocupa a atenção de 

investigadores da classificação e da organização do conhecimento em geral‖. Também 

Bachelard (2009, p.55) alinha-se a um ponto de vista realista ao defender que, 

―surpreendentemente, esta ordem está presente na realidade‖. 

O conceito de tipo natural é central para uma filosofia da classificação. Tipo natural é 

definido como um grupo ou ordem que é independente do humano, determinado por 
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propriedades essenciais. Como visto no capítulo 1 e 3, o conceito de tipo natural e o 

essencialismo são particularmente difíceis e constituem um problema na química e no ensino 

de química. As propriedades químicas são materiais, dependentes do contexto e dos 

instrumentos de medidas, logo, não são essências.  

Também, como visto nos capítulos anteriores, a polissemia dos objetos químicos, dos 

modelos e conceitos químicos cria problemas para o sistema de classificação química. Como 

visto ao longo do capítulo 3, têm-se discutido dois importantes conceitos de elementos em 

química (PANET, 1962) e tipos químicos (HARRÉ, 2005; VIHALEMM, 2007).  

Para Hjørland (2011, p. 15), uma ―classificação corresponde a uma teoria e vice-versa: 

uma teoria tem implicações para a classificação de seus objetos‖. Em relação ao sistema 

periódico da química, consideram-se a teoria da relatividade e a teoria da mecânica quântica 

como as bases teóricas possíveis. Scerri (2007, p.927) defende, entretanto, que, ―a teoria da 

relatividade tem tido limitado impacto no entendimento do sistema periódico, mas está se 

tornando importante no cálculo de átomos e moléculas‖ e na ―relação entre a química e a 

moderna física atômica, particularmente, a mecânica quântica, na visão popular, reforçada por 

muitos livros, de que química é nada mais que física aplicada. Entretanto, a mecânica quântica 

tem tido pouco sucesso em descrever as classificações químicas‖.  

Scerri (2007) também aponta que químicos desenvolveram o sistema de classificação 

por princípios indutivistas, sem recorrer a princípios teóricos e, principalmente, sem recorrer à 

mecânica quântica. A variedade de relações entre teoria e sistema de classificações pode ser 

evidenciada na variedade de proposições ao sistema periódico químico. Stewart (2005, p. 157) 

escreve que  

a construção de tabelas periódicas não tem fim. Nenhuma versão pode jamais ser 

definitiva, porque existem vários objetivos incompatíveis. Alguns autores fornecem 

uma versão esquemática que é legível e de fácil reprodução, enquanto outros 

exploram dispositivos para expressar a complexidade. Alguns visam simplicidade ou 

graça, enquanto outros querem transmitir informações detalhadas como massa 

atômica relativa, valência, estrutura eletrônica, pontos de fusão, e pontos de 

ebulição, eletronegatividade, a radioatividade, natureza metálico ou não metálico, 

afinidades geológicas e assim por diante. 

 

Existe a melhor tabela periódica? Como escolher a melhor? Quais seriam suas 

características? Para Hjørland (2011), que defende um ponto de vista pragmático, essa 

pergunta é impossível e é desnecessário dar-lhe uma reposta. De fato, existem atualmente 

mais de 700 tipos de tabelas periódicas publicadas, os quais dependem de interesses 

pragmáticos particulares e dos critérios teóricos a que objetivam as classificações. 

Periodicidade química é apenas um dos critérios, mas outros podem ser colocados como 
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padrões emergentes, topologia. Assim, as classificações sustentam uma visão pluralista da 

química e da ciência. 

Classificações como princípio cognitivo da química.  

Como defendido atrás, as classificações são um lugar comum na química (SCERRI, 

2007; SCHUMMER, 2006; LEFÉVRE, 2011). Na história da química, as substâncias 

químicas conhecidas são classificadas de acordo com os seguintes critérios: propriedades 

químicas; composição elementar (paradigma composicional) e estrutura (grupos funcionais – 

paradigma estrutural). Existem, entretanto, muitas outras subclassificações como, por 

exemplo, substâncias orgânicas e inorgânicas.  

Todas as classificações dependem de uma conceituação ontológica da identidade 

química e revelam algumas tensões químicas, como estrutura/composição. De acordo com 

Schummer (1998), as substâncias podem ser divididas em classes, conforme as similaridades 

químicas, mesmo quando apresentam diferenças consideráveis nas propriedades físicas.Essa 

classificação das substâncias não é totalmente hierarquizada do conceito geral para o 

específico. Um exemplo disso é que uma substância pode pertencer ao grupo dos ácidos, 

assim como ao grupo das substâncias aromáticas, embora a primeira não seja um subconjunto 

da segunda. 

A classificação de uma substância química revela certo tipo de circularidade, uma vez 

que os conceitos de similaridade química e classes de substâncias são mutuamente 

dependentes. De acordo com Schummer (1998): duas substâncias pertencem à mesma classe 

se forem quimicamente similares; duas substâncias são quimicamente similares se cada uma 

delas reagir sob as mesmas condições para formar produtos de uma classe de substância 

comum.  

Essas definições não constituem um círculo vicioso, mas uma rede (ou teia) conceitual 

em que as classes das substâncias estão inter-relacionadas umas as outras por meios diretos e 

indiretos, incluindo também a referência mútua. Isso forma um sistema de recursividade e 

relacionalidade, identificado por relações internas, que tem sido investigado como uma das 

características epistemológicas da química (BERNAL; DAZA, 2010; BACHELARD, 2009).  

Uma vez que cada classe de substância é definida com referência a outra classe, faz-se 

necessária a construção de um ponto inicial da rede, a partir do qual ela se desenvolve. A 

história da química é particularmente rica em tais pontos de partida. Um exemplo disso é que 

os ácidos foram agrupados de acordo com seu gosto azedo, as correspondentes bases e sais 

foram classificados de acordo com suas relações químicas com ácidos.  
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Outro critério de classificação é a composição elementar. A análise dos materiais é um 

procedimento antigo. Entretanto, a determinação quantitativa dos componentes de um 

material só veio a acontecer após Lavoisier (IHDE, 1984). A composição elementar, como 

conhecida hoje, só tornou-se possível da segunda metade do século XIX em diante, com a 

completeza dos elementos químicos. As substâncias podem ser classificadas de acordo com os 

elementos que as compõem. Assim, há os hidrocarbonetos (substâncias cujas moléculas 

contêm apenas os elementos carbono e hidrogênio), substâncias oxigenadas, nitrogenadas e 

sulfuradas, que contêm, respectivamente, os elementos oxigênio, nitrogênio e enxofre.  

Outro critério de classificação é a estrutura funcional. Uma estrutura é a maneira pela 

qual os átomos dos elementos químicos que compõem uma determinada molécula estão 

ligados. A importância da classificação estrutural cresceu e tornou-se uma dimensão própria 

da química a partir do século XIX, com o desenvolvimento da química orgânica (AKEROYD, 

2000; GOODWIN, 2008). Tais estudos levaram à tese do microestruturalismo, que sustenta a 

presunção dos químicos de encontrarem correspondência entre suas construções 

diagramáticas e o mundo. Desse modo, as classificações por propriedades químicas e por 

estrutura se inter-relacionam.  

Assim, podemos organizar a história da química como a sucessão de sistemas 

classificatórios, no qual novas conceituações químicas são propostas e novas etapas 

cognitivas da química são lançadas, com novos princípios classificatórios. Por exemplo, 

Paracelso tem como princípio classificatório as propriedades disposicionais. Lavoisier usa o 

conceito operacional de substância pura (composição), Mendeleev, o conceito de peso 

atómico. Nas classificações atuais utilizam-se princípios classificatórios mais influenciados 

pela matemática e pela física, como as propriedades topológicas, elementos da mecânica 

quântica, padrões emergentes. Poderíamos dizer que a química passou de um quadro 

aristotélico para um quadro mais platônico, de nominal para real, de empírico para mais 

racional, de descritivo para mais teórico, de qualitativo para quantitativo, de aritmético para 

mais geométrico.  

Um exemplo importante na história da química é a divisão normalmente feita entre 

química teórica e descritiva. Química descritiva lida como essências nominais, qualidades 

primárias: sólidos, líquidos, cor, reativo, não reativo. Química teórica com essências reais: 

spectrum de absorção, energia de Gibbs, energia de ativação, estado de transição, tendo sido 

influenciada fortemente pela revolução instrumental da química no século XX, principalmente 

após os anos 30, e pela explicação da mecânica quântica. No currículo, por influência do 



244 

 

 
 

reducionismo fisicalista, já analisado atrás, a química descritiva caiu em prestígio em favor da 

química teórica. 

Bent e Bent (1987) utilizam-se das seguintes teses ao analisar a tensão entre química 

teórica e descritiva: deve-se conhecer muita química descritiva para usar a química teórica 

corretamente; deve-se conhecer muita química teórica para descrever a química 

quimicamente; química teórica e descritiva são a mesma coisa; química descritiva é uma 

história natural do estado estacionário; química descritiva é um conhecimento declarativo em 

um momento histórico; química descritiva tem primazia na hierarquia do pensamento 

químico; toda a química é descritiva e teórica.  

Em um artigo recente, Houten (2009, p.13) declara: ―Química descritiva é difícil de 

ser ensinada. É o coração de muitos processos e aplicações. Forma a base histórica da tabela 

periódica. Entretanto, é frequentemente omitida de muitos cursos‖. Esta é mais uma evidência 

do fisicalismo reducionista no currículo de química. Defende Houten (2009, p.15) que ―é um 

prejuízo crítico para os estudantes não entenderem e não apreciarem a beleza e a elegância 

bem como a importância da química descritiva. Química descritiva e seus conceitos são os 

fundamentos das técnicas de muitas análises.‖  

Classificações como princípio didático na química.  

Tendo as classificações químicas como um domínio de especificidade, a educação 

química terá que fazer algumas perguntas para a investigação futura: Qual é a ordem 

filosófica dos problemas das classificações? Ela pode ser um operador transcendente 

importante para fundamentar uma didática da química? Como deduzir a partir daí uma 

didática da química? Como a educação química beneficiar-se-ia integrando-a explicitamente 

em suas práticas? E como fazer? Como se presentificam essas práticas na química? Quais os 

principais conceitos? Como as classificações estão integradas na prática química, nos livros 

didáticos e nos currículos? São abordados explicitamente pelos currículos ou são integrados 

de forma implícita? Se não, como fazer? 

Qualquer sistema de classificação fundamenta-se em uma classe de conceitos e 

categorias bem construídos (SCHUMMER, 1999, 1998). Logo, nessa dimensão da práxis 

química, o principal desafio é entender as classes e os tipos de conceitos que são constitutivos 

da química. Trata-se, entretanto, de outra área de pesquisa em educação química ainda por ser 

trabalhada: Qual a natureza dos conceitos da química? Como são construídos? Como são 

organizados e integrados na estrutura cognitiva da química? Como são relacionados com a 
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lógica, a epistemologia e o sistema de classificações em química? Qual sua relação com os 

diversos sistemas ontológicos e epistemológicos? 

Em uma busca nos principais jornais sobre ensino de ciências e educação química
81

, 

não encontramos nenhum trabalho que tomasse as classificações como um problema didático 

e articulador do ensino. Como um tema transversal e presente na prática química consegue ser 

tão pouco problematizado? Entretanto, encontramos muitos temas inter-relacionados. Uma 

boa referência é o artigo de Taber (2001, p. 141), um conceituado educador químico, que 

defende que 

um aprendizado significativo de química requer: ter uma noção apropriada da noção 

de substância; entender que substância mantém sua identidade através das mudanças 

de estado; reconhecer que durante as mudanças químicas (a) os produtos são 

substâncias diferentes dos reagentes (b) existe a conservação de matéria em um 

nível mais fundamental. Quando este conceito básico de substância é bem 

entendido, o nível de explicação molecular é comumente facilitado para explicar as 

propriedades das substâncias. (grifo nosso). 

 

Nesse artigo, o autor não explicita em nenhuma parte sua vinculação a uma inscrição 

filosófica. Moore (1953, p. 7),em um livro didático de físico-química, observa o seguinte: 

diz-se que as experiências realizadas sobre um sistema medem suas propriedades, 

que são os atributos que permitem descrevê-lo de modo completo. Esta descrição 

completa define o chamado estado do sistema. Aqui entra a ideia da predição. 

Espera-se, uma vez medidas as propriedades de um sistema, ter a capacidade de 

predizer o comportamento de um segundo sistema que tenha o mesmo conjunto de 

propriedades já conhecidas pelo comportamento original. Isto é possível, em geral, 

quando o sistema atingiu um estado dito de equilíbrio, quando o sistema não revela 

nenhuma tendência a mudar suas variáveis ou suas propriedades.(grifo nosso). 

 

Parece sensato que os conceitos destacados deveriam ser discutidos e mais bem 

entendidos. Deveríamos nos perguntar quais tipos de conceitos a química trabalha; qual a sua 

natureza; como são construídos; quais os princípios classificatórios da química e como podem 

ser relacionados com a evolução cognitiva da química; como podem ser ensinados. 

 

4.2.4 Diagramaticidade do pensamento químico 

 
―Na química há uma supremacia da representação sobre a realidade.‖(BENSAUDE-

VINCENT, 2009, p. 373). 

 

Na dimensão classificatória identificamos que o campo disciplinar da química cruza a 

filosofia natural e de lá extrai conceitos nucleares como elemento, substância, propriedades, 
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estrutura, equilíbrio, permanência, estabilidade, níveis, processos etc. Alguns destes conceitos 

são conceitos primitivos. Aqui identificamos a diagramaticidade como mais uma 

característica/estilo da práxis química. Não é possível conceber a química sem imagens 

(GONÇALVES-MAIA, 2010). A química é uma ciência visual: a ―importância decrescente 

dos signos linguísticos, tais como nomes, em comparação com os signos icônicos como 

fórmulas estruturais, reforça o caráter intensamente visual da química.‖ (SPECTOR, 2003, p. 

219).  

Tabela 23 - Articulações da dimensão diagramática 

Articulações da dimensão diagramática 

Grande temática A diagramaticidade do pensamento químico 

Objetivo Integrar conteúdos químicos com a filosofia dos signos, pensamento 

diagramático 

Conteúdos 

 

O status epistemológico da imagem, do diagrama: O pensamento diagramático 

Representação da química: Fórmulas estruturais, diagramas, signos 

Peirce e a química 

Habilidades visuais e dificuldades no ensino da química 

Estrutura x propriedade 

Topologia química 

Representação química no tempo 

Tensões Modelo/realidade, artificial/natural 

Competência Representacional  

Tipo de conhecimento Diagramático 

Tema estruturante Modelo, representação estrutural 

Tipo de conteúdo Diagramático, icônico, imagético 

Estilo de aprendizagem Teórico, visualização 

Forma de ensino Modelação, processos de visualização, alfabetização (nova linguagem) 

Tipo histórico de ensino Ensino por modelagem e TIC 

Perspectiva do ensino Ensino como linguagem e modelagem 

Atribuição do professor Intérprete 

Fonte: elaboração própria. 

 

A linguagem simbólica da química mostra capacidade de imitar muitas características 

das línguas naturais, incluindo a capacidade de construir mundos ficcionais. Certamente a 

criação de uma linguagem própria, diagramática, icônica, não é exclusiva da química, mas a 

química se revela, nisso, em seu esplendor. Essa dimensão tem sido considerada, na 

atualidade, uma das mais importantes na química, bem como da ciência e da filosofia da 

ciência. Caracteriza-se mais pela semântica do que pela sintática. Giere tem desenvolvido a 

concepção semântica e estruturalista da ciência e essa tem sido integrada ao ensino como uma 

forma de pensar o conhecimento escolar (IZQUIERDO-AYMERIC, 2009).  

Na química, a linguagem simbólica foi primordialmente desenvolvida junto com a 

química orgânica, a partir da segunda metade do século XIX. Ela define principalmente as 

tensões modelo/realidade, natural/artificial. Na atualidade, tem sido muito explorada na 

didática da química com a modelagem. Aproxima-se da linguística e de uma abordagem não 
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fisicalista da química e do ensino. Laszlo (2012) considera o ensino como linguagem e, dessa 

forma, seu ensino é um processo de alfabetização. Na tabela abaixo, sintetizamos as principais 

articulações do estilo diagramático da práxis química. 

Contexto epistemológico: semiótica e linguagem simbólica.  

Restrepo e Villaveces (2012), no artigo intitulado Chemistry, a lingua philosophica, 

defendem que o sistema químico de Lavoisier é muito parecido com o sistema de Leibniz e 

que a química possui uma língua filosófica. No resumo consta: 

analisamos as conexões do sistema de nomenclatura lavoisiano com a filosofia de 

Leibniz, apontando para a semelhança entre o que chamamos de programas 

leibnizianas e lavoisiano. Nós defendemos que a contribuição de Lavoisier para a 

química é algo mais sutil e, ao fazer isso, mostramos que o sistema de nomenclatura 

leva a um sistema algébrico de conjuntos químicos. Nós mostramos como 

Döbereiner e Mendeleev foram capazes de desenvolver este sistema algébrico e 

encontrar novas propriedades interessantes para ele. Nós apontamos as semelhanças 

entre o programa Leibniz e o legado de Lavoisier, nomeadamente quanto à língua 

philosophica para entender e pensar a natureza, neste caso em particular, a química. 

Na segunda parte, discutir, do ponto de vista linguístico, como o sistema 

algébricolavoisiano pode ser levado adiante para construir uma linguagem. Nós 

estudamos os constituintes de um produto químico tal como linguagem. Por fim, 

formalizar algumas das ideias aqui apresentadas, usando elementos da teoria de rede 

e matemática discreta. (RESTREPO; VILLAVECES, 2012, p. 233) 

 

O simbólico, dentro da filosofia, está sujeito a um grande conflito de interpretações. 

Na química foram feitas aproximações com Cassirer e Peirce (SEIBERT, 2001; KLEIN, 

2001; SCHUMMER; SPECTOR, 2007). Charles Sanders Peirce foi um filósofo-químico que 

explorou e explicitou problemas relativos a esse contexto. Ele foi treinado em química desde 

os 8 anos de idade. Seibert (2001), em um artigo intitulado Charley Peirce's Head Start in 

Chemistry, argumenta que a experiência de Peirce no laboratório de química, nos tempos 

juvenis, é filosoficamente importante como sua primeira lição de lógica e da lógica da ciência.  

O autor argumenta que o método hipotético-dedutivo, apreendido no laboratório, 

preparou para sua formulação posterior do pragmatismo. Seibert (2001, p. 208) conclui que ―a 

experiência de laboratório de química em sua infância foi filosoficamente formativo para as 

principais formas filosóficas de Peirce.‖ As atividades desenvolvidas no laboratório de 

química analítica ajudaram a explorar a lógica relacional e o pragmatismo em seu sistema 

filosófico, desenvolvendo a teoria dos grafos (SEIBERT, 2001). Para Seibert (2001, p. 208):  

a respeito do desenvolvimento filosófico de Peirce, o primeiro ponto a considerar é 

que o laboratório de química foi a sua exposição inicial à lógica e à lógica da 

ciência. Uma segunda consequência filosoficamente importante da sua actividade 

laboratorial ele chamará de ―preparação para o pragmatismo‖ (ou como Peirce 

chamou sua doutrina, ―pragmaticismo‖). Peirce insistiu que seu método pragmático 

enfocava o significado das palavras e sentenças, não a verdade das proposições. 
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Uma linha de pensamento que tem crescido na atualidade é o pensamento 

diagramático. Woody (2000) usa o termo diagrammatic reasoning para se referir a razão 

química. Para Woody (2000), um diagrama tem ―função comunicativa: Químicos usam para 

visualizar, expressar suas metas de investigação, retoricamente para se comunicar entre pares 

e entre o público‖ (p. S617). Um diagrama tem a característica de ser: expressivo, 

representativo, operativo, explicativo, descritivo e heurísticoa. Os químicos o empregam para 

visualizar metas de investigação, verificar a composição e estrutura e os objetos sintetizados. 

Um diagrama tem as seguintes características: Simultaneidade: forma de 

exteriorização da mente humana, tais como mapas, esquemas, tabelas, diagramas; podem-se 

ver relações, proposições, conceitos; Espacialidade: é um espaço significativo; Hibridismo: 

trata de termos icônicos e linguísticos; Referencialidade: sempre tem um referente no mundo, 

são transcrições; Operatividade: tem também a finalidade de operar, guiar ações; 

Dependência: tem alguma dimensão tácita, depende do texto, do contexto onde esta inscrito. 

A diagramaticidade na evolução cognitiva da química.  

Goodwin (2008) é o filósofo da química que tem reiteradamente trabalhado na 

linguagem diagramática da química. Sua formação é em química orgânica. Ele faz duas 

considerações sobre química orgânica: diagramas são omnipresentes, tanto em textos 

pedagógicos como profissionais; a química orgânica é uma disciplina menos 

matematicamente intensiva que as ciências físicas. Enquanto a matemática joga um papel 

fundamental nas ciências físicas, ocupa um papel secundário nas explicações em química 

orgânica. ―As teorias primárias empregadas em orgânica não são matemáticas, mas 

diagramas.‖ (GOODWIN, 2008a, p. 181).  

O nascimento da química orgânica estrutural passou pela sequência de teorias dos 

radicais, tipos e estruturas. A teoria dos radicais foi a primeira tentativa de se explicar a 

constituição das substâncias orgânicas. Os trabalhos de Liebig e Wöhler contribuíram 

essencialmente para a difusão dessa teoria. Os radicais eram, na verdade, os ―elementos‖ da 

química orgânica. O primeiro radical a ser estudado foi o cianeto (CN). Podemos dizer que a 

química orgânica constituiu-se essencialmente dentro da noção de representação estrutural. 

No quadro abaixo, resumimos algumas representações estruturais da química.  
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Figura 18 - Evolução cognitiva do conceito de estrutura química 

SÉCULO XVIII: 
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Fonte: elaboração do autor 

 

Para Gois (2012, p.33): 

Em nenhuma outra área do conhecimento ocorreu essa convergência de informações 

empíricas e convencionais de maneira tão pronunciada. O objeto molecular dos 

químicos é uma quimera epistemológica, pois junta, numa mesma escrita, dados e 

propostas. Acreditamos que nesse aspecto, ou seja, de que nas representações 

químicas as informações empíricas e convencionais estejam grafadas de maneira 

amalgamada e ingênua, a química apresenta um diferencial em relação às outras 

áreas de conhecimento, mesmo as mais próximas. […] Não é esse o caso da 

matemática, por exemplo, que é convenção pura, nem da física, que não precisa 

inventar a maioria de suas representações para usar como objeto de pesquisa, já que 

preferiu descrições matemáticas para grande parte dos seus objetos. Nem na 

biologia, que não precisa criar entidades que agregam informações empíricas e 

propostas teóricas em grande parte de suas investigações, já que muitos de seus 

objetos de pesquisa são visíveis a olho nu ou ao microscópico. As representações 

certamente são mais importante para a química em comparação a outras áreas, 

porque em nenhuma outra área das ciências da natureza há essa necessidade de criar 

entidades quiméricas de teoria e dados, com o objetivo explícito deserem usadas 

tanto como ferramentas quanto como objeto de investigação. 

 

A linguagem simbólica da química vem sendo amadurecida desde os alquimistas. O 

século XVIII é caracterizado pelo paradigma composicional da química, do qual o sistema de 

classificação teve um grande desenvolvimento. Contudo, já no final do século XIX, com o 



250 

 

 
 

crescente desenvolvimento da química orgânica e a multiplicação de novas substâncias
82

, 

ficou evidente que apenas a determinação do peso e a composição química não eram critérios 

suficientes para a determinabilidade e instanciação das substâncias químicas (GOODWIN, 

2008).  

Isto correu principalmente pela descoberta dos isômeros. Era necessário o 

desenvolvimento de novos critérios por meio das quais fosse possível diferenciar as diversas 

substâncias químicas. O critério principal vai ser identificar sua organização espacial, 

desenvolvendo-se a ideia de representação estrutural, conceito que veio a ter centralidade na 

química desde 1858 e constituiu um paradigma na química (GOODWIN, 2008; TONTINI, 

1999). O que identificamos aqui é a potencialização de uma dimensão cognitiva da química; 

um novo instrumento cognitivo está sendo germinado e desenvolvido e será cada vez mais 

presente na prática química.  

Se até então era suficiente e necessária a descrição das substâncias, sem se recorrer a 

outros artifícios, agora é necessário construir uma linguagem com características topológicas 

e diagramáticas, ferramentas de papel para Klein (2001), modelos estruturais, uma linguagem 

simbólica e diagramática que passa a ocupar cada vez mais a prática dos químicos e a 

constituir, na atualidade, um domínio de investigação dos laboratórios virtuais da química 

teórica. 

Esse domínio cognitivo traz, para a química, novas implicações, até bem pouco tempo 

ainda ausentes na agenda da epistemologia, bem como da didática das ciências, sendo, 

entretanto, na atualidade, a dimensão mais estudada na didática da química. No seu 

desenvolvimento cognitivo, a química passa a inscrever-se em outro registro filosófico, a 

filosofia dos signos, da imagem, uma filosofia simbólica. Para Schummer (1997, p. 315): 

o sistema de sinal de fórmulas estruturais e mecanismos de reação desenvolvidas em 

química orgânica é um dos mais bem-sucedidos da ciência. Ele mapeia 

sistematicamente a rede de substâncias químicas (orgânica) e permite a previsão de 

novas substâncias químicas e ainda oferece regras para realização em laboratório. O 

sistema de sinal químico vem sendo desenvolvido desde a década de 1860 apenas 

por métodos químicos, é metodologicamente independente da mecânica quântica e 

foi totalmente ignorado pelos filósofos da ciência e da linguagem, embora seja o 

instrumento fundamental para a produção de milhões de novas substâncias químicas 

que têm contribuído para o mundo cotidiano do filósofo. 

 

Esse sistema simbólico da química é responsável pela maior produtividade entre os 

diversos ramos científicos (SCHUMMER, 1997a, 1997b). Os químicos utilizam diferentes 

representações (OURISSON, 1986; HOFFMANN; LASZLO, 1991), fórmulas moleculares, 
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 Principalmente da orgânica, no final do século XIX passou-se de cerca de 10.000 substâncias para quase 

100.000 
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gráficos, curvas de temperaturas, diagramas, spectrum etc. Tais diferentes representações 

indicam que existem diferentes interpretações teóricas, tendo cada uma suas próprias regras e 

propósitos preditivos e explicativos.  

Existem pluralismo e polissemia das representações em química; no entanto, as 

fórmulas estruturais são o tipo de representação que os químicos mais utilizam. Contudo, 

ainda são usadas de forma arbitrária em livros didáticos de química (ARAUJO-NETO, 2009). 

Químicos, enquanto trabalham com substâncias nos laboratórios, construindo reações, pensam 

nos termos de fórmulas estruturais, modificações estruturais, conexões, rearranjos eletrônicos, 

pensam, visualizam e criam. 

Aparentemente, as fórmulas estruturais não têm nada a ver com as propriedades 

materiais das substâncias, e vice-versa. Contudo, se não houvesse uma forte correlação entre 

essas duas operações, os químicos corrreiam o risco de cair em uma esquizofrenia 

(SCHUMMER, 1997, 1999). Essa corelação é feita pelo pressuposto da tese da 

superveniência e do microestruturalismo. Uma mudança na estrutura molecular corresponde a 

uma mudança na substância, e vice-versa (SCHUMMER, 1998). E isto é exatamente como 

milhões de novas substâncias têm sido previstas e produzidas durantes os últimos 100 anos 

(SCHUMMER, 1997b,c), provando que uma linguagem dos signos químicos é, atualmente, 

uma das mais poderosas teorias preditivas nas ciências como um todo (SCHUMMER, 1998).  

As duas revistas discutiram essa dimensão, de forma diferenciada. A revista 

Foundations of Chemistry discutiu: Charles Sands Peirce, fórmulas de Berzelius, relação 

estrutura propriedade, iconicismo alquímico, relações matemáticas: teoria dos grafos, 

explicações em orgânica, imagens. A revista Hyle discutiu, principalmente, a visualização: 

uma edição; linguagem simbólica, modelos: duas edições; topologia; realidade virtual; uso 

acrítico dos modelos, modelos dinâmicos; semiótica; pragmática das representações.  

Contexto do ensino: competência representacional.  

Como trabalhar com representações e diagramas? Que tipos de representações existem 

em química? Como estão as representações e diagramas no tempo histórico da química? Para 

resolver que problemas? Em que subdisciplinas de química a competência representacional é 

mais presente? Essas perguntas só ocuparam a agenda da educação química recentemente. 

Destacam-se principalmente os estudos sobre visualização (GILBERT, 2009) e representação 

estrutural (GOIS, 2012; ARAÚJO-NETO, 2009).  

A principal relação com o ensino tem sido veiculada com a competência 

representacional e as habilidades de visualização. Esse tema tem sido estudado pela psicologia 
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cognitiva. Foi negligenciado pelo ensino de ciências até final do século XX e não está 

presente nos programas das disciplinas analisadas. A principal referência teórica da educação 

que tem sido utilizada para pensar essa dimensão é a teoria da codificação dual. A 

aprendizagem é melhorada quando é utilizada a codificação escrita e visual. 

A visualização é resultado de uma combinação analítica de estratégicas visuais e não 

visuais. Envolve imaginação espacial. Na conceção de Kozma e Russel (2007), os principais 

fatores vinculados à visualização são: percepção espacial: percepção dos objetos 

espacialmente; visualização: visualizar, fazer presente na mente; rotação mental: rotacionar 

estruturas no espaço; relação espacial: entender relações no espaço; orientação espacial: 

orientar-se mentalmente no espaço.  

Alguns autores (GILBERT, 2009; KOZMA; RUSSEL, 2007) têm identificado as 

relações entre a competência de visualização e a profissionalização química. Algumas 

dificuldades no ensino e aprendizagem de habilidades visuais têm sido creditadas ao 

aprendizado do significado das representações. Mesmo após terem recebido grande instrução 

acerca do tema, identifica-se que os alunos continuam considerando fórmulas estruturais e 

moleculares como abreviação de nomes, em detrimento de associarem-nas à estrutura ou 

constituição. Eles têm também dificuldade para realizar traduções entre fórmulas, 

intercambiar representações e converter representações de duas para três dimensões. 

Um exemplo de um estudo de caso da necessidade do estudo filosófico dessa 

dimensão pode ser identificado no uso quase acrítico, durante quase 30 anos, do triângulo de 

Johnstone (1982). No ano de 2009, foi lançado um livro sobre as múltiplas representações em 

química (GILBERT, 2009) que usa o triângulo do Johnstone como orientação teórica. Só 

recentemente, surgiram críticas filosoficamente fundamentadas (LABARCA, 2010; 

ARAUJO-NETO, 2009) que reconhecem limites a essa aproximação, principalmente por ela 

confundir dimensões ontológicas, linguísticas e matemáticas, níveis de descrição e análise e 

tipos químicos. 

O caráter diagramático da linguagem química ressalta a importância dos modelos na 

explicação química e da modelagem (JUSTI, 2006) como técnica de ensino. Modelos são 

esquemas ou estruturas que correspondem a objetos reais, eventos ou classes de eventos com 

poder explicativo. Aquisição de conhecimento declarativo é uma das funções dos modelos. 

Entretanto, os modelos ainda são usados de forma implícita na explicação dos fenômenos 

químicos e geram grandes dificuldades no seu uso. Os modelos podem ser usados em três 

níveis, em diferentes modos semióticos. Os estudantes pensam os modelos como brinquedos 
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ou cópias da realidade; acham que os modelos são produzidos conscientemente, com um 

propósito, com algum aspecto da realidade sendo omitido; veem o modelo como construído 

para desenvolver ideias e não como uma cópia da realidade. 

O uso acrítico no ensino apresenta os modelos químicos aos estudantes como versão 

final de nosso conhecimento da matéria,como cópias reais de moléculas ou representações 

aproximadas. Os modelos são dados prontos e acabados, como cópia fiel da realidade. Dentro 

dessa perspectiva é difícil colocar questões relacionadas a avaliação, revisão e 

desenvolvimento dos modelos químicos.  

Também não fazem distinções claras entre a pluralidade de modelos, quese tornam 

ferramentas implícitas na aprendizagem química. Exemplo: desde que NaOH é uma base forte 

(Arrenius), Na
+ 

é um ácido conjugado extremamente fraco, ele não tem tendência para reagir 

com H2O para formar NaOH e íon H
+
 (Bronsted-Lowry). Esse exemplo mistura o modelo de 

Arrenius com o modelo de Bronsted-Lowry. Outro problema com o uso de modelos é a ênfase 

dada pela mecânica quântica. Aqui há uma confusão entre modelos pictóricos e modelos 

matemáticos.  

Outro problema do ensino é que os modelos explicativos não podem ser gerados de 

dados obtidos em atividades laboratoriais, devendo ser encorajada a construção explícita de 

tais modelos. A experimentação em química não é utilizada para avaliar, desenvolver e revisar 

modelos, mas é tipicamente implementada como uma coleção de dados e interpretação de 

forma muito indutivista. Também os modelos químicos são usados em operações concretas, 

substituindo a necessária abstração, a exemplo de bolas que substituem átomos. Essa 

substituição de signos icônicos e simbólicos por signos pictóricos gera alguns problemas 

como: separação da informação conceitual da representação física apropriada; foco 

nosmodelos químicos como modelos físicos, subestimando-se a complexidade e diversidade 

dos modelos químicos; hipótese de que operações concretas originam maior aprendizagem.  

Para Erduran; Adúiz-Bravo; Naaman (2007), muitos problemas da aprendizagem em 

química podem ser caracterizados por uma confusão de modelos, confusão que gera outra 

possível fonte de problemas de aprendizagem, os linguísticos. Por exemplo: a camada de 

elétron é entendida, às vezes, como uma proteção; a reação de neutralização é entendida como 

atingir uma solução neutra. Essa confusão de modelos ofusca também o problema central nas 

explicações químicas: a regra do octeto é generalizada para racionalizar a ligação química, 

ofuscando-se as interações elétricas; a explicação da eletronegatividade é explicada por 

esquemas, ofuscando-se sua natureza elétrica. 
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4.2.5 Processualidade do pensamento químico 

 

―Na química há a supremacia da relação à substância‖.(BENSAUDE-VINCEN, 

2009, p?). 

 

Esse domínio/estilo da práxis química tem sido recorrentemente trabalhado pelo 

filósofo Joseph Earley e atravessa as tensões nomotético/ideográfico, substância/processo, 

parte/todo. Aproxima-se de uma visão sintética e dinâmica de natureza. Trata-se de uma 

dimensão recente no desenvolvimento histórico da química, ainda não explorada no ensino da 

química. Mesmo na filosofia da química é um tema ainda pouco consensual. Portanto, ainda 

há muitas imprecisões. Na tabela abaixo, uma síntese das principais articulações. 

Contexto epistemológico: filosofia de processos e o emergentismo.  

Segundo Bachelard (1991, p. 79): ―pensou-se que as condições de estrutura decidiam 

tudo, imaginando certamente que se manda no tempo quando se está bem organizado no 

espaço. Todo o aspecto temporal dos fenômenos químicos foi negligenciado.‖  

Tabela 24 - Articulações da dimensão processual 

Articulações da dimensão processual 

Grande temática O pensamento processual na química 

Objetivo Aproximar conteúdos químicos com a filosofia de processos 

Conteúdos 

 

O status epistemológico da noção de relação em química e ontologia química 

Prigogine e a química 

Propriedades relacionais e dependentes do contexto 

Mereologia como a gramática do discurso químico 

A ontologia de níveis extratificados e os conceitos químicos 

Realismo processual estrutural 

Emergência e superveniência 

Competência Recursiva? 

Tipo de conhecimento Rizomático? Sintético? Narrativo?  

Conceito estruturante Relações, processos, níveis 

Tipo de conteúdo Relacionais 

Estilo de aprendizagem Teórico 

Forma de ensino Mapas, redes, recursividade, narrativa 

Tipo Histórico do ensino Não foi explorado ainda 

Perspectiva do ensino Sintética – Narrativa 

Atribuição do professor Construir a melhor narrativa 
Fonte: elaboração própria. 

 

Uma filosofia de processos, fundamentada principalmente em Whitehead, tem sido 

reiteradamente defendida por vários filósofos da química. De forma explícita, tem sido 

defendida em um editorial da revista Hyle
83

. Stein (2004) defende explicitamente essa 

ontologia como mais propícia para a química. Segundo o autor, moléculas podem ser 

compreendidas como ecossistemas formados por propriedades contextuais e relacionais. 

                                                           
83

http://www.hyle.org/journal/issues/10-1/editorial.htm, Acesso em: 23 abr. 2011 
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Nesse sentido, devem ser compreendidas como unidades dinâmicas, resultados de padrões 

estabilizados.  

A estrutura deve ser entendida como uma capacidade de responder ao contexto e por 

suas relações: interações atômicas, ligações e, por fim, interações com o contexto que definem 

a estrutura. Nesse sentido, uma molécula é uma rota histórica de ocasiões atuais vista como 

padrão de estabilidade. Stein (2004) cita o caso das enzimas como um caso explícito dessa 

visão ontológica. Enzimas são exemplos de ecossistemas moleculares. Nesses sistemas ficam 

claras a teleologia molecular e a complexidade emergente. A evolução é um avanço criativo 

dirigido pela mudança molecular. 

Stein (2004) defende a inconsistência do materialismo para entender a evolução. Ao 

contrário, a ontologia de processo facilmente define a história evolutiva das moléculas e a 

evolução como mudanças nas relações internas influenciadas pelo contexto. Aqui Stein 

(2004) reconhece a importância dos conceitos de emergência e a necessidade da ontologia de 

processos para pensar a novidade. No materialismo ou fisicalismo redutivo, a novidade é 

sempre aparente. Nada pode ser genuinamente novo.  

A temática da filosofia dos processos é o leitmotv do filósofo Earley (1981, 2004, 

2008, 2008a, 2012). Earley (2008) tem reiteradamente defendido o realismo estrutural 

processual e procura uma estrutura teórica para a química que possa pensar a causalidade em 

outra base, ampliando para além do fisicalismo materialista, a fim de pensar estruturas 

dinâmicas fora do equilíbrio como ciclos autocatalíticos e estruturas dissipativas. Para essas 

estruturas, o fisicalismo redutivo, fundamentado na ontologia substancialista, é sabidamente 

incoerente. Uma das razões principais é devida ao fato de o fisicalismo não pensar os sistemas 

em seu dinamismo, tanto sincrônico como diacrônico, tornando impossível pensar a evolução, 

a novidade, a complexidade emergente e a criação. 

Para tanto, é necessário construir uma mereologia modificada, admitindo-se profundas 

transformações dos componentes que são adicionados, por meio das explicações horizontais 

diacrônicos sobre a gênese e evolução dos agregados. Assim, a explicação ainda é possível 

mediante entidades que têm poder causal nos diferentes níveis, mediante leis que surgiram em 

nível químico (não no nível microfísico) e que podem influenciar os níveis mais baixos 

(causação descendente). Earley (2000) distingue três tipos de fechamento: eletrônico, ou de 

Broglie, que caracteriza as moléculas; espacial ou cristais; Poincaré e de espaço/tempo ou 
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estruturas de Cauvin
84

, que caracterizam estruturas dissipativas, incluindo ciclos 

autocatalíticos, tão importantes para explicar a vida, e outros sistemas abertos longe do 

equilíbrio. A consideração de tais grupos de entidades leva-nos a adotar uma ontologia 

substancial, que se encaixa bem na tradição química, particularmente nas suas estruturas mais 

convencionais (moléculas, cristais), ou uma ontologia de processo, que se relaciona mais 

facilmente às estruturas dissipativas e aos ciclos autocatalíticos. 

A filosofia de processos adota uma visão de mundo do realismo estrutural (EARLEY, 

2008) e admite uma ontologia de níveis estratificados de realidade. Todos os níveis têm poder 

explicativo devido a suas entidades causais e às leis emergentes desse nível. Para além disso, 

há também, de cima para baixo, causalidade (causalidade descendente
85

), ou seja, sua 

estrutura (molécula, átomo ou uma mitocôndria) exerce causalidade em relação aos 

componentes. A causalidade bottom-up, em que o fisicalismo foi baseado, em função da 

incerteza acerca das unidades básicas e devido ao entrelaçamento quântico ou implexity 

(LÉVY-LEBLOND, 2003; BUNGE, 2003), tornou-se muito duvidosa. 

As ciências têm, em geral, como é o caso da química, as relações sincrônicas que 

podem ser tanto mereológicas (parte/todo) ou genéticas (mesmo nível) e as relações causais 

(causa e efeito). A história é um exemplo da abundância dessas relações causais, e a química 

pode ser classificada como uma ciência ideográfica; a física, constituindo-se quase 

exclusivamente de relações mereológicas (universal, válido para qualquer tempo, em qualquer 

local), é rotulada como ciência nomotética
86

.  

Todas as outras ciências, incluindo-se a química, têm ambos os tipos de relações 

(LAMŻA, 2010), embora a química exija uma mereologia especial (como as partes 

transformam-se para combinar-se no todo). As leis também podem ser analisadas quanto ao 

seu aspecto sincrônico ou diacrônico. Algumas leis físicas são simétricas em relação ao tempo 

e são exemplos máximos de sincrônica. As leis da química, pelo contrário, não aceitam 

simetria ao longo do tempo, exibindo a seta do tempo sob a forma de processos irreversíveis e 

inserindo um elemento ideográfico, um elemento de história. 

Processos como princípio cognitivo da química.  

                                                           
84

Fechamento de Jacques Cauvin são redes de reacções químicas que têm determinados tipos de fechamento de 

processos e que apresentam propriedades com outras coerências mais complexos (como os sistemas biológicos e 

culturais) possível. Ver em Earley (2010), disponível em  https://www9.georgetown edu/faculty/earleyj /papers 

/Three%20Closures.pdf., Acesso em: 29 mar. 2011 
85

 Do Inglês Dowonward Causation. Trata-se de causação resultante do nível superior no inferior. Por exemplo, 

causação da molécula, no comportamento dos átomos, das célula no comportamento das biomoléculas. 
86

 A coerência sintática de uma ciência nomotética dá-se pelo uso de leis. 

https://www9.georgetown/
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No artigo de Soukup (2005) e Bernal e Daza (2010), o tema das relações é mostrado 

de forma explícita. Soukup (2005) defende que a característica relacional
87

 distingue a 

química da física, a qual trabalha mais com relações exteriores e com simetrias temporais. Na 

química, as relações são assimétricas e caracterizam-se por um corte temporal, do antes e do 

depois, dos reagentes e dos produtos, dos processos irreversíveis e da complexidade. Bernal e 

Daza (2010) identificam na tabela das afinidades, em contraposição ao corpuscularismo, 

defendido por Robert Boyle, um primeiro exemplo de sucesso do pensamento relacional em 

química. Com a tabela das afinidades foi possível, além de sistematizar-se as reações, até 

então conhecidas, prever novas reações. O mesmo ocorreu com a tabela periódica de 

Mendeleev. 

Para Bernal e Daza (2010), em uma ontologia de relações internas os objetos são 

posteriores às suas relações. Dessa forma, a química adota uma posição antiessencialista ao 

considerar que as propriedades são instanciadas no contexto das relações, estabelecendo 

propriedades relacionais, contextuais e emergentes, levando a química a uma lógica 

relacional, e a recursividade ocupa um lugar central, inscrevendo-se na filosofia dos 

processos. Vemos evidências desses problemas na nomenclatura, nas fórmulas e nas 

classificações químicas, em que as partes só podem ser definidas na totalidade das suas inter-

relações. 

O sistema ontológico caracterizado por relações externas, típico da física, ao supor 

uma homogeneidade
88

 constitutiva da natureza, suporta um poderoso sistema dedutivo no 

qual os objetos são o resultado das relações exteriores a eles mesmos. A chave do sucesso da 

ciência e da tecnologia tem sido a suposição de um universo homogéneo, com simetrias 

temporais e espaciais, onde é possível a existência de leis universalmente válidas e 

invariantes. Isso é particularmente válido para ciências que trabalham no nível da idealidade, 

mas não se aplica a ciências contextuais e reais que trabalham com a matéria em particular e 

com grandes condições de contorno como a química (BERNAL; DAZA, 2010).  

Quando, em um sistema, existem muitas relações seletivas, o sistema dedutivo não é 

tão apropriado por ferir o princípio da parcimônia e, assim, muitas descrições dos sistemas 

passam a ser possíveis, como nos sistemas complexos e abertos, distantes do equilíbrio. Em 

uma ontologia de relações internas não existe objeto anterior às suas relações. Van Brakel 

(1999) coloca que o conceito de reatividade é um dos conceitos mais importantes em química. 
                                                           

87
No esquema classificatório das ciências de Peirce, a química está no mesmo contexto da lógica. Ele não considerava 

substância como categoria e sim a relação. 
88

 Bergson ve nessa carácterística a própria natureza do conhecimento matemático e científico: a subsunção de 

toda heterogeneidade constitutiva da natureza na homogeneidade espacializante do pensamento. 
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As reações podem prover um inventário das mudanças possíveis e a informação das estruturas 

e contribuir com a ―emergência‖ de novos produtos. 

Hoffmann (1993) diz que os químicos, enquanto constroem moléculas, constroem 

histórias. Bensaude-Vincent (2010, [não paginado]) defende que as teorias químicas são 

narrativas de experimentos: 

teorias químicas, ao contrário de teorias da física, não são realmente destinadas a 

explicar os fenômenos. Os químicos não estão interessados principalmente na 

clareza e distinção, e a consistência não é um valor muito alto. Assim como no 

início átomos faziam parte do ―novela cartesiana‖, modernos orbitais eletrônicos 

podem ser considerados como um ―novela quântica‖... Ao invés de serem 

representações ideais precisas da natureza, narrativas teóricas exibem significados, 

com os átomos e as moléculas mais bem descritos como atores de uma história. 

 

Stein (2004, p. 5) identifica que, surpreendentemente, a química, a ciência da mudança 

molecular, tem um aparato conceitual todo voltado para o entendimento de substâncias. Um 

elemento recorrente ao pensar a autonomia da química tem sido carácterizá-la como ciência 

de relações peculiares (SCHUMMER, 1997, 1998), que constrói conhecimento por meio de 

uma rede de relaçõesna qual as substâncias químicas são os nodos e as relações químicas as 

conexões e, assim, formam o núcleo da investigação química. 

Para Schummer (1998, p. 131), a relação é uma categoria essencial em química: 

a ciência química, no seu núcleo, é uma ciência de relações peculiares. Em vez de 

estudar objetos isolados a ser medidos, compara e coloca em um esquema 

classificatório as relações dinâmicas entre os objetos constituintes do conjunto 

básico de conhecimentos de química, e, ao mesmo tempo, fornece os fundamentos 

para as classificações dos próprios objetos. A rede química inclui todas as 

informações atuais empíricas sobre as transformações de substâncias químicas, 

novas relações, relata, e completa todos os dias. 

 

 
Figura 19 - Lógica do conhecimento químico para Joachim Schummer 

 

Fonte. Schummer, 1998. 

 

Emergentismo na química.  



259 

 

 
 

Apesar de o emergentismo ter tido grande importância na química no início do século 

passado, sua presença foi neglicenciada posteriormente. McLaughlin (1992) salienta que o 

desenvolvimento do emergentismo no período de 1875-1925 está estritamente relacionado ao 

enorme crescimento da química. Até então, o fenômeno químico não tinha nenhuma 

microexplicação, de forma que a tese emergentista era bastante plausível. Com o crescente 

avanço da teoria atômica e o advento da mecânica quântica, a fundamentação microscópica da 

química foi obtida e o emergentismo foi abandonado. A discussão do emergentismo bem 

como a discussão teórica na química foram eclipsadas pelo forte apelo substâncialista e 

realista da atividade da pesquisa química. Surge, no entanto, na atualidade, a filosofia da 

química, principalmente no debate sobre a autonomia da química e sua redução à física. 

Contexto educativo: visão sintética, níveis, narrativa, mapas.  

O grande desafio do ensino de química é inserir recursividade, narrativa e 

relacionalidade como um fundamento transversal da educação química. A contribuição 

principal tem sido oferecida pelo filósofo Earley (2004, 2012). Para esse autor, a educação 

química deve mudar de uma visão analítica para uma visão sintética, de uma visão de 

natureza estática para uma dinâmica. Isso traz como desafio inserir a narrativa como um 

elemento transversal. Como ensinar a recursividade? Como pensar em práticas didáticas 

recursivas? Como elaborar recursos didáticos recursivos? Há pouca contribuição a esse 

respeito.  

Mapas, redes, recursividade.  

Uma inferência que podemos fazer é sobre a possibilidade de trabalhar com mapas de 

reações, visualizando mais o processo do que a reação particular, buscando sempre uma visão 

sintética e não analítica. Em química orgânica, cremos, seria uma grande economia de 

aprendizagem: construir mapas de reações e analisar os níveis de recursividade e de relações; 

compreender as reações químicas como relações funcionais e fazer grandes mapas reacionais; 

identificar um grupo funcional, não por suas características e propriedades específicas, mas 

por sua recursividade. Por exemplo, os gases nobres teriam pouca recursividade, enquanto um 

produto muito reativo teria alta recursividade. O conceito de reatividade apresenta, 

implicitamente, a noção de recursividade; por exemplo, a escala de reatividade dos metais. 

Emergentismo e o ensino de química.  

Apesar de ser um conceito importante, essa temática foi pouco problematizada na 

química. Encontramos apenas o trabalho de Newman (2012), que aproxima o conceito de 

superveniência e de emergência ao contexto do ensino e o relaciona com os obstáculos 
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conceituais da química, principalmente a relação interníveis tão crucial em química. 

Talanquer (2006, 2011) defende que o conceito de emergência é implícito no ensino. Não há, 

ainda, explicitações didáticas e os programas analisados ainda não integram essa dimensão. 

O uso desse conceito e dessa ontologia para o ensino é já muito estudado em áreas 

como a biologia (EL-HANI, 2000, 2002). A ontologia emergentista é baseada na noção de 

níveis hierárquicos, que podem ser níveis de descrição, de análise, ou mesmo afirmações 

ontológicas. Salthe (1985) defende a estrutura triádica
89

 como forma de transpor o conceito de 

emergência para o ensino. El-Hani (2000) faz uma análise para o caso da biologia, prevenindo 

contra os excessos de uma metodologia de ensino reducionista. A estrutura triádica 

fundamenta-se em concentrar atenção no nível focal, bem como em um nível acima e em um 

nível abaixo, buscando suas inter-relações. A contribuição para o ensino de química não foi 

ainda avaliada. Intuitivamente, os livros didáticos de química parecem utilizar o enfoque de 

níveis de realidade. Feltre (2004, p. 30), por exemplo, reconhece os níveis macroscópico 

(misturas) e o nível microscópico (partículas fundamentais, átomos, elementos químicos, 

substâncias e soluções). 

O autor utiliza de forma intuitiva a noção de nível de realidade, sendo identificados os 

seguintes níveis: o nível atômico, o nível de substâncias, o de misturas e o nível da matéria. O 

conhecimento dos níveis mais inclusos, os mais importantes, seria conhecimento de estruturas 

mais inclusivas, subsunçoras, e, de acordo com Ausubel, facilitaria a aprendizagem 

significativa e a organização hierárquica da cognição. Isso indica a necessidade de se 

enfatizarem os conceitos centrais, estruturantes do pensamento químico, em contraste com a 

tendência enciclopédica dos currículos (GAGLIARDI, 1986). 

A identificação dos níveis de descrição seria uma tarefa para a filosofia da química e 

de grande contribuição para a educação química. Propomos que um primeiro nível seria o 

atômico, no qual podem ser entendidas as propriedades periódicas e aperiódicas, como 

eletronegatividade, eletroafinidade, raio atômico, densidade, etc.Um segundo nível seria o 

nível de substâncias, no qual podem ser identificadas propriedades emergentes como 

polaridade das ligações, forças intermoleculares, e poderia ser estabelecida uma clara 

correlação entre as propriedades do nível inferior, atômico, principalmente eletronegatividade, 

e as propriedades emergentes do nível de substâncias, caracterizadas pelas ligações químicas.  

O nível de substância, caracterizado pela agregação, constitui-se em um nível com 

propriedades definidas, tais como: solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, 

                                                           
89

Particularmente interessante seria analisar a pertinência do sistema triádico de Salthe em consonância com o 

modelo de Marcus Rehier (2003). 
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condutividade elétrica e térmica, dureza etc. O terceiro nível constitui o nível de misturas, o 

qual pode claramente incluir fenômenos como solubilização, saturação, propriedades 

coligativas. 

 

4.3 Inovações curriculares baseadas na especificidade da 
práxis química 

 

Com base na nossa investigação, nos lançamos a intervenções no currículo real, 

fundamentadas em articular inovações curriculares em função da especificidade da práxis 

química (figura abaixo). Esse movimento transformou-se em uma linha de pesquisa do grupo 

Investigações em Química, Filosofia e Currículo, em artigos publicados (RIBEIRO et al., 

2012; RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012), em monografia de final de curso (SANTOS, 

2000) e em dissertação de mestrado (BARRETO, 2013). Essa autora reconhece essas 

propostas como uma nova perspectiva no ensino de química e, particularmente, no ensino da 

história da química. Iremos discutir brevemente algumas propostas feitas e problematizaremos 

mais detidamente a inovação curricular feita na disciplina de História e Filosofia da Química, 

na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, e na disciplina de Didática da 

Química II/UP-Portugal. 

 

Figura 20 - Inovações curriculares com base na especificidade química 

Humanísticos e 
culturais

História, filosofia da 
ciência e da química
Química e sociedade

Específicos

Física, 
matemática, 
subáreas da 

química

Pedagógicos
Didática 
Estágio

Prática de ensino

Estilos da 
praxis química

 

Fonte: elaboração do autor 
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Esta temática deve dar suporte a uma aprendizagem integrada da química nas 

dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Ela deve mostrar a química nas suas 

dimensões histórica, filosófica e pedagógica, discutindo os princípios da sua filosofia 

necessários para uma aprendizagem profunda, unificada e consistente.  

 

4.3.1 Inovações curriculares na temática de história da química 

 

A história da química, como visto no capítulo 2, é uma temática principal de inserção 

das metaciências no currículo e condicionou, parcialmente, as respostas do questionário sobre 

a relação entre filosofia e química. Isso nos colocou a necessidade de uma reformulação do 

currículo para ajustá-lo ao debate sobre a filosofia da química (RIBEIRO; BARRETO, 2012). 

Essa inovação curricular ocorreu no contexto da disciplina História e Filosofia da Química, na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), fundamentada na filosofia da química.  

Essa disciplina foi proposta na reforma curricular do ano de 2005, sendo oferecida 

regularmente como disciplina obrigatória e sem pré-requisitos no currículo de bacharelado, no 

primeiro semestre, e no de licenciatura, no terceiro semestre. No currículo anterior já constava 

a disciplina Evolução da Química e alguns fatores motivaram essa inovação curricular: falta 

de eixos integradores do conhecimento químico; falta de integração com a prática pedagógica; 

grande desprestígio no currículo; falta de princípios estruturantes para pensar a química. O 

descontentamento levou à proposição dessa disciplina, com o objetivo de integrar o debate da 

filosofia da química ainda no ano de 2005. O novo programa foi formulado com o objetivo 

geral de  

instrumentalizar o aluno com uma análise epistemológica da produção de 

significados do campo químico através da análise de tópicos da história da química; 

analisar as reconstruções racionais da química atentando para seus aspectos 

epistemológicos. (UESB, 2005, 13). 

 

A intenção era melhorar a aprendizagem, ao proporcionar vivências reflexivas em 

conceitos centrais e estruturantes da química, bem como desenvolver a metacognição dos 

alunos e mostrar uma visão integrada da química. Quanto ao currículo e à formação, pensava-

se em integrar as disciplinas pedagógicas e específicas; subsidiar a organização e articulação 

do conhecimento profissional do ensino; propiciar um conhecimento curricular de química 

mediante a integração dos diversos níveis dos conteúdos e seleções curriculares na história. 

Nesse sentido, propomos o seguinte programa (UESB, 2005, p.15): 
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A abordagem epistemológica da história da química. Evolução da estrutura 

conceitual da química. Análise epistemológica do núcleo conceitual e da matriz 

teórica do campo de investigação da química. A relação entre ciência e filosofia a 

partir do curso histórico do desenvolvimento da química. A análise das concepções 

de mundo na produção de teorias científicas e seu papel na construção do 

conhecimento. O entendimento das teorias científicas como reflexo do momento 

histórico e a compreensão da importância dos conceitos filosóficos para o 

pensamento científico. 

 

Esse programa foi distribuído nos seguintes tópicos de ensino: 

As primeiras teorias gregas sobre a natureza da matéria. A alquimia. A iatroquímica. 

A teoria do flogisto. Os vários conceitos de elemento químico. As contribuições de 

Lavoisier. O átomo de Dalton. Evolução histórica dos pesos atômicos. Evolução 

histórica da estrutura atômica. A Tabela Periódica. As origens da teoria estrutural 

em química orgânica. Ligações químicas: um pouco de sua história. O núcleo 

conceitual da química. Bases metafísicas da Química. O status epistemológico da 

noção de estrutura atômica. Bachelard e a Química. (UESB, 2005, p.15). 

 

Utilizando o diagrama da práxis química construído nesta tese e as problematizações 

aqui desenvolvidas, o programa claramente mostrava muitos problemas: não apresentava a 

química em um modelo complexo de ciência; centrava-se na dimensão gnosiológica; não 

apresentava o campo de valores e dos contextos da química; não apresentava explicitamente 

as dimensões da práxis química; não fazia relação com o contexto de educação e com a 

prática de ensino. 

Tabela 25 - Temáticas e artigos a serem discutidos por dimensão da práxis 

Dimensão Tensão Textos 

Clasificatória Micro/macro 

Parte/todo 

Substância/processo 

Mereology as the grammar of chemistry discourse (HARRÉ, 

2005) 

Viewing chemistry through its ways of classifying 

(LEFÉVRE, 2011) 

Tácita Algorithm/heuristic Heuristic thinking do the chemistry smart 

(NICOLE;HENNING; PETER, 2010) 

Practice and theory reasoning in chemistry (KOVAC, 2002) 

Fenomenotécnica Ciência/técnica 

Natural/artificial 

The impact of instrumentation on chemical species identity 

from chemical substances to molecular species 

(SCHUMMER, 2002) 

Diagramática Modelo/realidade, 

micro/macro 

Explanation in organic chemistry (GOODWIN, 2008) 

Processual Nomotetico/ideográfico 

Estático/dinâmico 

Would introductory chemistry courses work 

better with a new philosophical basis? (EARLEY, 2004) 
Fonte: elaboração própria. 

 

Essa proposta ainda estava presa à visão historicista positivista e não era organizada 

em princípios e orientações curriculares e pedagógicos explícitos. Isso exigia a organização e 

contextualização teórica de nossa proposta de inovação curricular. Dessa discursão emergiu 

nossa proposta de inovação para esta disciplina (anexo 4.6). Nesse programa quatro eixos 

centrais foram criados: a química no contexto dos saberes; especificidades epistemológicas da 
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química; diálogos da química à luz das especificidades epistemológicas; articulação com 

saberes docentes. 

O desenvolvimento da disciplina deu-se pelo uso do diagrama da práxis química e 

articulado com modelo complexo de ciência, saberes docentes e estruturas sintáticas e 

substantivas. Inicialmente, foi explicitado o mapa das tensões da química (figura 12). 

Posteriormente, analisaram-se as cinco dimensões da práxis química. São usados textos chave 

que são analisados pelo cruzamento das tensões e dimensões da práxis.  

Outra etapa da disciplina é estudar um livro de história da química tendo as categorias 

de análise acima descritas (quadro das tensões, diagrama fundamental da práxis química). Os 

textos escolhidos para análise foram os listados acima. 

Busca-se aqui, principalmente, que o aluno entenda as dimensões da práxis química e 

as tensões básicas da química e, posteriormente, as utilize para fazer uma leitura da história da 

química, da organização curricular e das subculturas da química (subdisciplinas). A avaliação 

da disciplina, no contexto teórico defendido, deve-se dar, primariamente, pela reflexão sobre a 

própria aprendizagem. Uma pergunta acompanha toda a disciplina: Qual a especificidade da 

química? Ela é respondida em três momentos do curso: no início, no meio e no final e a 

resposta é comparada nesses três momentos do curso. A disciplina foi ministrada por uma 

professora.  

Em conversas informais, a professora formadora fez declarações sobre a inovação que 

foi implementada por ela. Avaliaremos o crescimento profissional por meio da ficha de 

trabalho (anexo 4.2.3). Para a professora, essa ação de formação foi completamente nova e 

nisso residiu sua principal dificuldade. Para ela, havia ―muita informação da qual nem sabia 

que existia, o que impossibilitou diretamente articular os conhecimentos imediatos. A carga 

horária deveria ser maior‖. A professora não sabia que a filosofia da química era um campo 

disciplinar emergente na filosofia das ciências. Por isso, reconsiderou o conhecimento 

histórico e filosófico da química.  

Apesar da dificuldade, a professora aprendeu principalmente a ver a ciência por um 

discurso empírico, um tipo de conhecimento evolutivo e estruturado e como construção 

humana. Contudo, segundo ela, ainda falta definição mais precisa de alguns conceitos, e ela 

gostaria de conhecer textos mais específicos da área. Também a professora diz ―perceber a 

importância de se desenvolver instrumentos e práticas reflexivas em relação ao currículo de 

química e de se considerar a filosofia e a história como ferramenta importante e significativa 

neste processo de ensino‖. 
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Para a professora, a filosofia da química ainda ―é um conhecimento novo, mas agora o 

vejo como uma ferramenta valiosa no desenvolvimento de meu trabalho com professora-

formadora‖. Segundo a professora, ―a aprendizagem dos alunos, da forma como foi 

apresentado o conhecimento, tornou-o mais significativa para eles pois estava sendo 

direcionada também para suas práticas de salas de aula.‖  

 

4.3.2 Ensino explícito da práxis química: Didática II/Universidade do Porto 

 

A convite do professor Duarte Costa Pereira (UP), que leciona a disciplina Didática da 

Química II e introduziu a temática da filosofia da química em uma outra disciplina do 

programa de doutoramento em ensino e divulgação da ciência, na Universidade do Porto, nos 

propusemos a planejar uma disciplina de didática da química fundamentada na filosofia da 

química. A disciplina foi executada no primeiro semestre, de fevereiro a abril, do ano de 2011 

em um encontro semanal, constando de 8 encontros. A disciplina ocorreu em dois módulos, 

um teórico, de presença facultativa e avaliação obrigatória, e um módulo prático de presença e 

avaliação obrigatórias.  

Figura 21 - Dimensões privilegiadas no programa da disciplina 

Aprendizagem
Estilos de conteúdo 
e de aprendizagem, 

autoregulação Filosofia da 
química
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história do ensino 

de química
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docentes, história 
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Relação com 
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Filosofia da 
ciência

Modelo complexo, 
campos 

estruturantes

 

Fonte: elaboração do autor 
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A intervenção didática foi no módulo téorico. Essa disciplina é oferecida para alunos 

do mestrado pós-bolonha
90

, alguns com experiência de ensino e todos com uma experiência 

no currículo de química. Com base nos projetos políticos pedagógicos das universidades 

analisadas no capítulo 3, podemos afirmar, para o caso do eixo de didática da química, que os 

projetos priorizam uma das dimensões ou estilos da práxis química: a UFMG prioriza a 

dimensão diagramática e UFSCar a dimensão fenomenotécnica; A USP, UFBa, UNB, UFRGs 

e a Unicamp não explicitam as dimensões em seus projetos, não problematizam, nem mesmo 

implicitamente, as dimensões tácita e processual. 

No programa anterior dessa disciplina não havia abordagem de temas ligados à 

filosofia da química. Um trabalho inicial foi definir um programa básico e diretrizes 

orientadoras. A principal ideia é que a didática da química deveria ser fundada no pluralismo 

da práxis química (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). Com base nessa categoria central, 

buscamos articulações, como mostrado no esquema acima. 

Posteriormente, desenvolvemos a categoria central explicitamente, buscando sempre 

integração e articulação com as outras categorias. 

A avaliação da disciplina foi feita com os seguintes instrumentos: resposta a três 

perguntas; no início e no final da disciplina, fizemos três perguntas transversais aos alunos, 

que as responderam no início e no final do curso. No nível epistemológico: Existe uma forma 

específica de pensar o mundo através da química? No nível didático: Existe uma forma 

específica de ensinar a química? No nível da aprendizagem: Como atingir a autonomia da 

aprendizagem em química? Produção de um texto relacionando sua história pessoal com a 

química e as articulações feitas na disciplina; mapa conceitual dos conceitos abordados
91

.  

Os alunos também receberam uma ficha de trabalho (anexo 4.2.3.1) com conceitos 

centrais que seriam discutidos ao longo do curso. Esses conceitos são nucleares e 

estruturantes. Em cada aula, os alunos faziam um balanço das atividades (anexo 4.2.3.2), 

conforme instrumento construído por Peralta (2007). Esse instrumento tinha a intenção de 

refletir sobre a aprendizagem realizada, no sentido da fenomenografia. No final do curso, foi 

pedido um texto conclusivo, que integrasse as três perguntas com história pessoal do aluno 

com a química, bem como um mapa conceitual das categorias e dos conceitos analisados. 

Muitas análises podem ser feitas com base nos dados dispostos em anexos. Em função 

do contexto da tese, interessa-nos aqui saber o avanço dos alunos em categorias básicas, ou 

                                                           
90

 Trata-se do mestrado que ocorre após o tratado de Bolonha, que reorganizou o ensino superior na Europa 
91

 Devido ao grande volume de dados estes não se encontram nos anexos, estando na posse do autor e 

disponibilizado quando necessário. 
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seja, na compreensão da química, no processo de seu ensino e aprendizagem. Primeiramente 

comparamos os textos das respostas no início e no final do curso. A avaliação dos alunos nos 

permite afirmar que os alunos complexificaram seus argumentos (8 alunos); integraram com 

base na especificidade química (6 alunos); ocorreu uma maior articulação pedagógica (6 

alunos); criaram novos argumentos (todos); ocorreu uma transferência da imagem manifesta 

para imagem científica (todos); os alunos explicitaram o pluralismo químico (todos). 

Pelos dados acima podemos afirmar que os alunos usaram as cinco dimensões como 

categorias para avaliar seu conhecimento sintático, curricular e pedagógico; os alunos 

passaram a ter um conhecimento sintático muito mais aprofundado; os alunos relacionaram os 

conteúdos da química com suas especificidades filosóficas; os alunos avançaram em uma 

imagem científica mais condizente com uma aprendizagem científica. Nas sessões abaixo, 

iremos problematizar algumas dessas afirmações. 

Maior compreensão dos conceitos centrais e estruturantes. 

A ficha de trabalho mostra que os alunos evoluíram nos conceitos centrais. O quadro 

também mostra um desconhecimento do tema da filosofia da química e de conceitos 

correlatos, como o reducionismo. Isso também foi verificado no balanço das atividades. No 

conteúdo de algumas resposta temos um resultado muito positivo. Um aluno defende que, 

inicialmente, o programa da disciplina assustou-me um pouco pois parecia um 

―peixe fora de água‖, não compreendia o que se pretendia com estes conteúdos 

programáticos nem tão pouco sabia o que significavam. Não tinha conhecimento 

desta vertente e da forma como a química se podia relacionar com a Filosofia, para 

mim eram duas disciplinas distintas e que de forma alguma se poderiam relacionar, 

ou seja, funcionariam à parte. Eu já tinha tido filosofia no secundário e por isso a 

minha visão tão conturbada acerca do assunto. Logo na primeira aula de didática da 

química em que nos foi apresentado um questionário, eu senti-me um pouco 

deslocada pois nunca tinha ouvido tais conceitos. Após algumas aulas, já 

compreendo alguns conceitos estando ainda um pouco limitada relativamente a 

outros e a assuntos relacionados com a filosofia da química. 

 

Outra aluna comenta: 

Inicialmente achei tudo estranho, tudo era novo para mim. Nunca tinha visto a 

química ser tratada desta maneira. Demorei a me acostumar com a ideia, não sabia 

quais seriam os objetivos. Mas depois que comecei a acompanhar as aulas começou 

a fazer sentido. 

 

Outra aluna comenta que ―já tinha tido uma disciplina de filosofia e na altura fiquei 

com uma visão diferente da disciplina que tenho hoje, ou seja, consigo aplicá-la noutros 

campos, embora ainda esteja limitada e muitos dos conceitos e teorias que engloba não 

estejam muito claros.‖ O relato dessa aluna nos encoraja:  

Penso que sou capaz de definir o conceito de epistemologia, que é a filosofia do 

conhecimento, foi um dos conceitos que entendi, também o reducionismo que nos 

indica que várias ciências podem ser reduzidas a uma única, por exemplo a física, 
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química, estas ciências podem ser reduzidas apenas à física pois é uma ciência geral 

que vai englobar as outras que são no fundo um ramo da física. Com esta unidade de 

trabalho aprendi que a classificação química, além de ser uma das dimensões do 

pensamento químico, é a base da química e que está relacionada com o pensar, ao 

contrário de outras das dimensões do pensamento químico. Aprendi também que a 

classificação teve diferentes importâncias ao longo do tempo, pois, embora seja uma 

necessidade humana, houve uma altura (século XX) em que perdeu o status. Fiquei a 

conhecer a evolução da classificação, desde uma classificação mais empírica até 

uma classificação mais racional, o que também foi devido à influência da Física. 

 

Uma outra aluna relata: 

Numa outra dimensão desta unidade de trabalho, na relação com o ensino, aprendi 

as essências da química descritiva e da química teórica como a importância da 

linguagem para o ensino e as formas de trabalhar com conceitos: o uso de 

argumentação, os mapas de conceitos e os ―V‖s de Gowin.  

 

Da imagem manifesta para uma imagem científica.  

É possível identificarmos que os alunos mudaram a imagem da química. Inicialmente, 

a imagem comum dos alunos era o que chamamos de imagem manifesta, cotidiana, de senso 

comum. 

Tabela 26 - Da imagem manifesta à imagem científica na representação dos alunos de didática II 

Imagem antes Total Imagem depois Total 

Utilidade econômica (nutrição, 

agrotóxicos, indústria etc.) 

9 Pluralismo metodológico 4 

Desastres ambientais 6 Ontologia: microestruturalismo 4 

Nutrição 7 Explicação 3 

Centralidade da química 3 Conexão com outros saberes 4 

  Neutralidade axiológica 2 

  Química/Natureza 2 

  Reducionismo  Todos 

  Linguagem simbólica 4 

Fonte: elaboração própria.    

 

Todos os alunos evidenciaram a utilidade da química para nutrição, processos 

industriais e relações com problemas ecológicos e ambientais. Esse inquérito foi realizado em 

outras oportunidades, com um universo maior e verificou-se que a imagem da química é 

estabilizada como ciência útil, prática e central. Uma recorrência é a identificação da química 

por seus êxitos econômicos. Na fala de uma aluna, isso fica muito claro: 

A minha visão do mundo hoje, na perspectiva científica, é essencialmente física. 

Como a compreensão química chegou antes da compreensão física, algum tempo 

atrás pensava de fato no mundo como químico. A química começou a influenciar a 

minha visão química do mundo a nível nutricional e alimentar. A compreensão de 

como se efetuava a conservação de alimentos, a interpretação dos rótulos e a 

composição dos alimentos: proteínas, hidratos de carbonos etc., tudo em termos de 

grupos funcionais alterou a visão de nutricionismo que tinha na altura. A 

farmacêutica contribui de forma benéfica para a humanidade e para a visão química 

do mundo, isto se ignorarmos problemas corporativos e capitalistas que rodeiam este 

tipo de indústria. A química também teve um profundo impacto ao nível da 

compreensão sobre ecologia e ambiente. As consequências da industrialização, 

como a poluição, podem ser entendidas de uma forma mais profunda do ponto de 
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vista químico, mas aqui a aplicação da química ao mundo parece, em grande parte, 

nefasta e criou problemas de difícil resolução…tratando-se de uma abordagem 

pessoal, a química hoje parece inevitavelmente ligada aos problemas ambientais e a 

problemas ligados ao capitalismo selvagem que existe hoje no mundo. 

 

Após o curso, esssa mesma aluna respondeu acentuando mais as dimensões 

epistemológicas e ontológicas da química. Segundo a aluna:  

A maior parte dos filósofos da ciência parecia acreditar que a química fora reduzida 

à física (reducionismo) não sendo por isso objeto de estudo por si só. Comparada 

com a mecânica quântica e relatividade na física ou com a teoria da evolução das 

espécies de Darwin na biologia, a química aparentava pouca autonomia disciplinar. 

Mas apesar da prevalência do reducionismo, a filosofia da química como disciplina 

independente recuperou visibilidade nas duas últimas décadas. As ideias químicas 

sobre a diversidade da matéria em termos de elementos e substâncias compostas, e 

suas transformações, foram centrais no desenvolvimento da ciência. Estas ideias 

impulsionaram o aparecimento de sistemas filosóficos e foram alvo de reflexão 

crítica. 

 

Além do mais, evidencia aspectos ontológicos da química como:  

A opção consiste em tomar as substâncias materiais, elementares ou compostas, 

como os objetos básicos da química. Mas como as substâncias puras não são 

entidades fenomenológicas, porque são obtidas por processos de purificação através 

de manipulação laboratorial, o que origina definições operacionais. Esta escolha 

entre quais serão os objetos da química – microestruturas ou substâncias puras – 

influencia a classificação química e todos os conceitos que daí derivam, porque não 

existe uma relação literal entre as duas definições. Algumas microestruturas podem 

não corresponder a substâncias puras e a substâncias puras podem corresponder 

diversas microestruturas. Outro aspecto ontológico está relacionado com as 

dimensões naturais da química. Alguns cientistas afirmam que a água é uma 

substância natural porque está definida por uma microestrutura. Mesmo que as 

substâncias puras fossem independentes da nossa conceptualização, não seriam 

independentes da manipulação laboratorial. Um terceiro aspecto ontológico coloca a 

questão: ―Serão as substâncias o objeto da química ou as transformações a que estão 

submetidas?‖. Esta questão é central no debate entre a filosofia da substância e 

filosofia de processo. 

 

Esse progresso ocorreu em todos os alunos e não iremos analisar cada um. Na nossa 

interpretação, os alunos tiveram uma ampliação das estruturas sintáticas e susbstantivas da 

química. Um aluno faz referência a diferenças da química: 

a química é diferente de outras ciências na medida em que os conceitos teóricos 

servem diferentes aspectos metodológicos. Os objetivos clássicos da química eram 

descrever, explicar e prever fenômenos, além de servir propósitos classificatórios. 

Os conceitos teóricos permitem produzir milhões de substâncias e reações. Para os 

diferentes objetivos metodológicos, o conceito teórico principal tem sido a teoria da 

estrutura química que emergiu no século XIX, influenciada e melhorada de várias 

formas, incluindo a mecânica quântica e a instrumentação espectroscópica. 

 

Outra aluna comenta:  

Durante muito tempo a Química foi uma Ciência sem identidade definida, devido à 

sua natureza pragmática e pouco metafísica, muito devido à sua proximidade com a 

Tecnologia. A Química era associada ao pensamento empírico e, por isso, era 

desprezada. A imagem da Ciência, construída no século XX, caracterizava-se por 

um paradigma mecanicista, tendo por base uma abordagem analítica. Este 

paradigma racional só admitia uma forma de conhecimento verdadeira, negando o 
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caráter racional a todas as ciências empíricas que não constituíam disciplinas 

formais da lógica e da matemática: o que não era quantificável era cientificamente 

irrelevante. O método científico assentava na redução da complexidade através do 

isolamento das condições a estudar. Doutrinas filosóficas, como o reducionismo e o 

fisicalismo, defendiam que todas as áreas científicas se podiam reduzir a uma única 

Ciência, a Física. Desta forma, é muito importante a afirmação de uma Filosofia da 

Química que defenda a identidade própria da Química, a qual apenas começou a 

surgir há pouco tempo. Existem muitos conceitos em Química que não são 

redutíveis à Física. O discurso da Química assenta na mereologia, isto é, na ideia de 

que o todo é mais do que a soma das partes. Por exemplo, a partir das propriedades 

dos elementos constituintes da água não podemos deduzir as propriedades da água. 

Esta noção de holismo vai de encontro à doutrina filosófica do emergentismo, em 

oposição à do reducionismo. Em Química, muitas vezes, as propriedades de um 

fenômeno não podem ser deduzidas a partir de outras propriedades emergentes. É 

necessária, assim, uma Filosofia da Química que defenda uma linguagem própria da 

Química, que assenta em dimensões importantes de pensamento que foram 

desprezadas durante muito tempo pela Filosofia da Ciência (que tomava como 

modelo apenas as Ciências reguladas pela lógica e matemática): a classificatória, a 

diagramática, a fenomenotécnica, a tácita e a processual. 

 

Melhor articulação pedagógica com base em especificidades da química. 

A resposta à segunda questão, no primeiro momento, foi dada por todos os alunos sem 

a consideração de nenhuma especificidade da química; foram citados muitos métodos de 

ensino e, principalmente, a necessidade de contextualizar os conteúdos e aproximar a química 

da realidade do aluno, a química e o cotidiano.  

No segundo momento, todos os alunos usaram as dimensões da práxis química como 

categorias para analisar tanto sua prática pedagógica como sua identidade com o currículo de 

química, a sua história com o currículo. Uma aluna sintetiza essa observação. Em sua 

perpepção, 

a química é uma Ciência com uma natureza muito diversificada e particular, que não 

pode ser redutível à Física. É necessário o desenvolvimento de uma Filosofia da 

Química que pense os seus fundamentos e que, paralelamente, pense a Química 

pedagogicamente, regulando o seu currículo e didáctica. Os professores devem 

possuir um conhecimento metadisciplinar de forma a serem capazes de adequar o 

processo de ensino-aprendizagem à realidade dos alunos, identificando-o com as 

estruturas do pensamento e da prática Química. 

 

Cada aluno se identificou mais com uma dimensão da práxis química. A dimensão 

diagramática teve maior adesão por parte dos alunos, a dimensão tácita e processual 

revelaram-se as mais difíceis. Isso mostra os diversos estilos de aprendizagem de cada aluno. 

Para um aluno,  

pela centralidade na química inorgânica e também na química geral, as 

classificações tiveram, desde cedo, um papel importante no meu histórico de vida 

com a química. Eu comerei por ter ciências físico-químicas no sétimo ano de 

escolaridade e desde logo senti a necessidade de compreender os conceitos 

utilizados em química tais como: substâncias e propriedades. 

 

Para outro aluno:  
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a diagramática é uma das dimensões do pensamento químico com que mais me 

identifico. O fato de a química apresentar vários conteúdos de natureza abstrata 

torna essencial o desenvolvimento de recursos que auxiliem a ―visualização‖ dessa 

natureza. Durante o meu percurso acadêmico, sempre recorri a diagramas e a 

representações que me ajudassem a compreender a ―Química‖ dos problemas e 

situações, para não me limitar à sua resolução matemática.  

 

Outro aluno declara: 

Confesso que nunca tinha pensado em ensinar química segundo os fundamentos 

filosóficos desta. No entanto depois destas aulas, penso ser proveitoso quer para o 

professor quer para os alunos ter um processo de ensino-aprendizagem tendo em 

conta as dimensões filosóficas da química. Penso que, baseando o ensino nas 

dimensões filosóficas da química, conseguir-se-á diversificar o ensino e melhorar a 

aprendizagem em química.Quanto à dimensão diagramática penso que ela tenha uma 

importância fulcral e penso que seja uma das maiores dificuldades para os alunos 

hoje em dia. Intriga-me este fato: será que os nossos alunos conseguem desenvolver 

esta capacidade? Penso que sim, pelo menos podemos contar com a ajuda das TIC, 

onde se torna possível perceber as estruturas e as representações. Sendo assim, 

torna-se possível desenvolver uma linguagem simbólica, tal como me foi possível, 

passando a ver as coisas de outra forma. 

 

Uma aluna salienta o pluralismo da química como uma das dificuldades do ensino. 

Segundo ela: 

A compreensão da química exige, assim, uma grande diversidade de estilos de 

pensamento, de recursos cognitivos, competências e de valores pessoais e culturais. 

Talvez seja devido a esta pluralidade constitutiva que os alunos tenham tanta 

dificuldade na sua compreensão, apesar de a Química estar tão presente no nosso 

quotidiano. Grande parte do insucesso escolar nesta disciplina pode estar 

relacionado com o modo como a Química tem vindo a ser ensinada. O ensino da 

Química tem estado muito voltado para a transmissão de conhecimentos, para a 

apresentação e dedução de equações e aplicação destas de forma quase mecanizada 

em problemas puramente acadêmicos, desgarrados do quotidiano dos alunos. Ou 

seja, apesar de a Química ter uma forma de pensar o Mundo própria, ela está a ser 

ensinada tendo por base uma cultura exclusivamente teórica, carregada de lógica e 

razão. A razão pratica, a cultura material e os valores da Química estão a ser 

ignorados ao nível do ensino. 

 

Os alunos também desenvolveram conhecimento curricular. Na fala de uma aluna: 

Quando frequentei a disciplina de Química no 12º ano, as aulas eram 

exclusivamente teóricas, não haviam atividades experimentais, nem outro tipo de 

atividades práticas, como o recurso às novas tecnologias e a simulações e 

modelagem. Penso que a nova reforma curricular veio aproximar o currículo da 

Química da natureza particular da sua Ciência. Os programas já defendem a 

necessidade de uma componente prática, a necessidade de desenvolvimento de 

competências, não apenas cognitivas, mas também atitudinais e sociais, através da 

aquisição de valores. […] Um currículo centrado na aprendizagem dos alunos 

através do desenvolvimento de competências contribui para o desenvolvimento 

integral dos alunos como pessoas e como membros de uma sociedade. Numa 

sociedade em constante mudança, como a atual, a escola assume um papel muito 

importante na formação de jovens dinâmicos e criativos, com capacidade de 

autorregulação da aprendizagem, isto é, com autonomia de trabalho, de pensamento 

e com capacidade de gerir os seus próprios conhecimentos frente a uma situação ou 

problema. A escola, para além de promover a aprendizagem de saberes nos alunos, 

deve promover um conjunto de aprendizagens transversais que lhes permitam viver 

melhor em sociedade. Neste sentido, penso que os professores devem adotar 

estratégias e métodos de ensino diversificados, de forma a tornarem a aprendizagem 
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mais completa. As estratégias devem promover a participação ativa dos alunos, ou 

seja, devem ser eles próprios a realizarem a actividade, com a ajuda do professor, em 

vez de as aulas serem uma mera transmissão de conhecimentos por parte do 

professor (alunos como sujeitos passivos de aprendizagem). Neste sentido, é 

importante a realização de debates sobre as implicações da Ciência e da Tecnologia 

em temas atuais da sociedade, de forma que os alunos desenvolvam capacidades de 

argumentação, de comunicação oral e de aceitação das ideias dos outros; de 

atividades laboratoriais; de tarefas de análise de documentos, nomeadamente textos 

escritos com linguagem científica e notícias que demonstrem a presença do 

conhecimento científico em situações do quotidiano; a análise e resolução, não 

apenas de exercícios, mas também de problemas. Pode ser desafiante e estimulante 

envolver os alunos num projeto onde tenham que definir tarefas, estratégias para a 

execução das diversas tarefas e tomar decisões, com a finalidade de atingirem um 

dado objetivo e produzirem um produto final. É importante o interesse dos alunos 

neste tipo de atividades, o qual pode ser conseguido se o projeto assentar numa 

temática relevante e atual para os alunos. […] A interdisciplinaridade também é 

muito importante no desenvolvimento da autonomia dos alunos, na medida em que 

estes, ao serem capazes de explicar fenômenos do quotidiano recorrendo a várias 

áreas do conhecimento científico, apropriam-se mais do conhecimento e 

compreendem melhor os fenômenos.   

 

Também temos indícios de que os alunos relacionaram os temas trabalhados com 

conteúdos de química. Essa aluna salienta um problema formulado, mais tarde, por Thalos 

(2012, p.57), no artigo The lens of chemistry. Ela comenta que: 

a elevada abrangência do campo disciplinar da Química justifica que as estratégias 

de ensino devem ser escolhidas tendo em conta os conteúdos a ensinar. O modo de 

funcionamento de instrumentos e aparelhos não pode ser explicado teoricamente; a 

geometria espacial de moléculas, se apresentada aos alunos apenas de forma teórica, 

pode originar uma aprendizagem deficiente, podendo dar origem a concepções 

alternativas nos alunos. É muito importante que as cinco dimensões apresentadas 

sejam desenvolvidas com os alunos, adotando-se estratégias diversificadas, de forma 

que os alunos tenham a oportunidade de adquirirem conhecimentos, mas também de 

desenvolverem capacidades e competências que os ajudem a olhar para o seu 

quotidiano e para o mundo através dos ―olhos da Química‖. 

 

Também os alunos foram capazes de, com as categorias da práxis química, 

ressignificar sua própria história com a química. Para um aluno: 

Uma das dificuldades que tive enquanto aluno foi perceber e visualizar as forças 

intermoleculares. Há bem pouco tempo conheci um programa que, com base em 

modelos diagramáticos e simulação computacional, simula o sucedido, contribuindo 

para uma melhor aprendizagem. Os recursos multimédia têm bastantes 

potencialidades, devem ser usados mas nunca deverão substituir algo que se pode 

concretizar na realidade. 

 

Esse mesmo aluno reflete sobre a dimensão tácita e a aprendizagem: 

Enquanto aluno, considero que o conceito não chega, o conceito transmitido com 

vivências tem muito mais ação sobre mim, em que logo vejo algumas das 

possibilidades de concretização do mesmo, assim como ter noção de 

particularidades de aplicação prática do mesmo, assim como a possibilidade de 

poder adquirir comportamentos e valores de alguém experimentado, cujas palavras 

apenas transcritas num livro desprovidas de prática não têm capacidade para tal. Um 

dos problemas é que o professor que ensina Química poderá não ter tido vivências 

suficientes neste âmbito, estando o seu contributo tácito para o aluno aquém do 

desejado. 
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Uma síntese diagramática pode ser vista no mapa conceitual de uma das alunas. Essa 

atividade fez parte da avaliação e mostra a organização que os alunos foram capazes de 

construir para a disciplina. Mostro apenas, a título de exemplo, o mapa conceitual de uma das 

alunas. Vê-se claramente que os estilos cognitivos, epistemológicos e didáticas foram capazes 

de organizar o pensamento dos alunos, as estruturas sintáticas e substantivas da química à luz 

dos estilos da práxis. 

 

Figura 22 - Mapa conceitual de uma aluna da disciplina Didática da Química II 

 

Fonte: elaboração do aluno da disciplina didática da química II 

 

4.3.3 Propostas de inovações em outras subdisciplinas 

 

De forma ideal, o currículo de química deveria ser organizado, pensado e 

fundamentado por critérios racionais da sua própria filosofia, por sua especificidade 

epistemológica. Contudo, sabemos que isso ainda é um ideal. Assim, nos lançamos a um 
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exercício de pensar novos desenhos e sínteses para um currículo real na proposta para a 

reforma do currículo de licenciatura da Universidade do Porto.  

A idéia principal era organizar o currículo em rede, por níveis de complexidade e 

recursividade. Essa ideia reguladora atravessaria todo o currículo e seria recontextualizada 

nos conteúdos específicos, nos conteúdos sociocientíficos e nos conteúdos pedagógicos nos 

quais propomos algumas inovações curriculares pela inserção de algumas temáticas.  

Desse modo, teríamos uma disciplina central que recontextualizaria as temáticas 

discutidas nas disciplinas específicas, com foco na competência reflexiva. Essa disciplina 

seria capaz de fazer reflexões nos três níveis (sintático, filosófico e pedagógico). Esse desenho 

não romperia com a estrutura disciplinar e inseriria a competência reflexiva e uma visão 

integrada da química.  

Essa disciplina deve necessariamente fazer a ligação entre os vários conteúdos 

discutidos nas outras unidades disciplinares, atentando-se, entretanto, sempre para os 

princípios unificadores de cada campo. Devem, pois, ser desenvolvidas uma filosofia e uma 

pedagogia própria de cada subárea, contribuindo-se para o entendimento integrado das 

subáreas da química no tempo, na estrutura e na comunicação. Procura-se manter todas as 

disciplinas do currículo, introduzindo uma nova temática que unifique Química, Sociedade e 

Conhecimento, bem como fazendo algumas intervenções em cada subdisciplina. 

Química geral. Nas disciplinas de fundamentos de química é importante a integração 

de um tema sobre a evolução cognitiva dos conceitos centrais da química. Conceitos como 

átomo, afinidade, composição e estrutura são paradigmáticos da química. O artigo de 

Schummer (1998) explicita a lógica do conhecimento químico e deve ser um artigo central. 

Nessa disciplina deverá ser feita a maior intervenção sobre a evolução cognitiva dos conceitos 

centrais da química, temática que será retomada nas outras disciplinas e articulada em níveis 

de complexidade e recursividade tanto nas disciplinas de projetos integrados como nas 

disciplinas específicas. 

Química analítica. Na disciplina de QuímicaAnalítica propomos introduzir a temática 

da importância dos instrumentos e das técnicas na evolução cognitiva da química com base 

nos artigos de Baird (1999) e Rothbart (1999, 1993) e, principalmente, no artigo de 

Schummer (2002) sobre a revolução instrumental na química.  

Química Inorgânica. Na disciplina de Química Inorgânica propomos inserir as 

temáticas das classificações com base me dois artigos centrais, o artigo de Lefévre (2011), no 
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qual ele explicita as classificações, e o artido de Seco; Alvarez; Sales, (2008), no qual os 

autores problematizam a história do sistema de classificações em química.  

Química orgânica. Na disciplina de Química Orgânica a atenção incide 

fundamentalmente sobre o artigo de Akeroyd (2000), texto em que o autor problematiza a 

química orgânica contemporânea e aspectos da química moderna, e o artigo de Goodwin 

(2008), que problematiza a forma diagramática das explicações em orgânica.  

Tabela 27- Temas possíveis de serem tratados por subdisdisciplinas 

Dimensão Enfase 

subdisciplinar 

Campo de problemas (alguns exemplos) 

Classificações Química geral 

Química 

inorgânica 

Química orgânica 

Mereologia (HARRE; LLORED, 2010) 

Sistema periódico: História, previsão, retrodição,   (SCERRI, 2004) 

Classificações (LEFREVE, 2011) 

Essencialismo (HARRE, 2011; VIHALEMN, 2007) 

Pierre Duhem (NEEDHAM, 2006) 

Ontologia para química macroscópica (NEEDHAM, 2006) 

Processualidade  Fisico-química  Química como ciência das relações (SOUKUP, 2005; BERNAL; 

DAZA, 2010; EARLEY, 2004) 

Realismo processual estrutural (EARLEY, 2006) 

Filosofia de processos (EARLEY, 2006; STEIN, 2004) 

Emergência, auto-organização, ontologia de níveis (LUISI, 2001) 

Influência de prigogine na química (LOMBARDI, 2011; EARLEY, 

2004) 

Influencia da história, moléculas como ecossistemas  

Diagramaticidade Química orgânica Semiótica, visualização (SCHUMMER; SPECTOR, 2003) 

Diagrama (GOODWIN, 2008) 

Explicação estrutural na orgânica (GOODWIN, 2008) 

Estrutura molecular Instrumentos de papel (KLEIN, 2001) 

Influência da química em Peirce (SEIBERT, 2001) 

Simetria e topologia (EARLEY, 2006) 

Fenomenotécnia Química analítica Metaquímica (NORDHAMM, 2006) 

Revolução instrumental (SCHUMMER, 2006) 

Dependência espécie x instrumento (ROTHBART, 1999) 

Realismo prático (VIHALHEM, 2011) 

Realismo operativo (BENSAUD-VINCENT, 2009) 

Influência da química em Bachelard (BENSAUD-VINCENT, 2009) 

Filosofia dos instrumentos (BAIRD, 1999; ROTHBART, 1999) 

Dimensão tácita Química orgânica Pensamento heurístico (NICOLE et al., 2009; TALANQUER, 2006) 

Contexto da descoberta (SCHUMMER, 2006) 

Razão prática (KOVAC, 2002) 

Estética (SCHUMMER, 2006; LASZLO, 2003) 

Razão histórica (LAMŻA, 2010) 

Polanyi e a química (NYE, 1993) 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Físico-química. A disciplina de Físico-química concentra em si os problemas mais 

palpitantes desde a questão da redução àquela da emergência, como é abordado no artigo de 

Harré (2005).  
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A temática química, sociedade e conhecimento destina-se inserir os alunos em uma 

compreensão integrada e articulada da química no conjunto dos saberes. Como analisado no 

capítulo 2, constatamos as atuais deficiências curriculares e propomos que as dimensões da 

ciência e, concretamente, da química sejam problematizadas numa disciplina localizada num 

eixo curricular transversal, denominada Projetos integrados de Filosofia da Química, 

articulada 

Essa disciplina apresenta estruturas transversais da química entre história, filosofia e 

currículo, e permite ao aluno aceder mais facilmente a estruturas de pensamento específicas 

da química. Dessa forma, faculta ao aluno adquirir autonomia e autorregulação das 

aprendizagens. O programa da disciplina é feito de forma a cobrir todos os temas estruturantes 

da química. Propomos o seguinte programa. 

 

Projetos integrados I: História e filosofia da química 

O laboratório e os instrumentos químicos na história química. 

As classificações na evolução cognitiva da química. 

As representações na evolução cognitiva da química. 

Criatividade, estética e intuição na química. 

Processualidade e historicidade: a química da instabilidade e do devir. 

Projetos integrados II: Química, sociedade e cultura 

Fins, objetivos da práxis química. Ética e química. Identidade, cultura 

disciplinar e caracterização da investigação química. Instituições e contextos da 

química. Indústria química e inovação. Utilidade, risco e responsabilidade da 

investigação química. Culturas da química. 

 

Quando foi proposta essa organização no curso de Licenciatura em Química da 

Universidade do Porto/Portugal, no ano de 2011, a grande maioria dos professores não aderiu 

a essa organização curricular. Isso mostra a resistência a mudanças ainda existente no 

currículo de química.  

4.4 Síntese do capítulo 

 

Com este capítulo mostramos que a filosofia da química é capaz de orientar 

aproximações ao currículo de química, atingindo, assim, mais um objetivo. Foi feita 

aproximação ao currículo com base em estruturas desenvolvidas no capítulo 2. 
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Primeiramente construímos um instrumento baseado nas tensões químicas para 

identificar rapidamente seleções curriculares nos três níveis, sintático, pedagógico e 

filosófico. O diagrama das tensões nos permitiu ver claramente a química nos três níveis, 

sendo assim um instrumento de desenho, formação e análise. Posteriormente, analisamos os 

estilos cognitivos, epistemológicos e didáticos da química. Fenomenotecnia, dimensão tácita, 

classificações, diagramaticidade e processualidade originam diferentes cognições, didáticas e 

epistemologias e são capazes de organizar e estruturar um currículo de química. O currículo 

deve estabilizar-se nessas estruturas, nos próprios estilos da práxis química. 

Isso foi identificado nas inovações e intervenções curriculares efetuadas. 

Primeiramente, na UESB, na disciplina História e Filosofia da Química e, posteriormente, na 

disciplina Didática da Química II, na Universidade do Porto. Criamos, assim, um instrumento 

para formação, análise e síntese baseado nos estilos da práxis química. Esse instrumento é 

capaz de orientar planejamento, desenho e inovações curriculares.  

É possível pensar os conteúdos específicos, pedagógicos e humanísticos pela atenção 

focal ou distal dada aos diversos estilos cognitivos, como também pela atenção focal ou distal 

aos interesses técnico, prático e emancipatório. Da mesma forma, todas as disciplinas podem 

ser pensadas pela maior ou menor atenção dada aos estilos cognitivos e pela maior ou menor 

atenção dada aos tipos de conteúdos e competências.  

Assim, pensamos inovar na construção de um currículo tendo como referência a práxis 

química, a própria especificidade disciplinar, sem romper com a disciplinaridade, mas 

organizando os diversos campos historicamente já consolidados com base nos estilos 

cognitivos. No próximo capítulo, vamos propor uma síntese final. 
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CAPÍTULO 5 CURRÍCULO DE FORMAÇÃO INICIAL À LUZ DA 

PRÁXIS QUÍMICA 

 

 

Identificámos, no capítulo 2, a necessidade de organizar e sistematizar o interesse 

emancipatório no currículo de formação inicial de professores. Nos capítulos 3 e 4, 

identificámos e problematizámos as estruturas da práxis química. Neste capítulo são 

recontextualizadas as discussões precedentes e é sintetizada uma proposta pedagógica e 

curricular. Para tanto, vamos inicialmente problematizar as contribuições da epistemologia 

habermasiana. Habermas não tratou especificamente sobre educação. Contudo,  

em sua proposta de reconstrução progressiva e critica do projeto da modernidade, 

pela articulação das múltiplas vozes da racionalidade, procurando extrair da tradição 

filosófica e da sua articulação com as ciências um método que seja simultaneamente, 

uma reflexão crítica sobre o projeto da modernidade e uma proposta ética de 

reconstrução dos caminhos da racionalidade na direção de uma nova evolução social 

que julga possível, Habermas expressa uma intenção filosófica que implica e contém 

uma intenção pedagógica. (COUTINHO, 2002, p. 374). 

 

Para Gomes (2007), fundamentado em Habermas, os fins e objetivos da educação são 

emancipar e iluminar a práxis pela proposição de um ensino a cargo de uma comunidade de 

profissionais críticos, fundado na busca do consenso (GOMES, 2007), e de uma comunidade 

que usa a competência comunicativa. 

A tarefa da educação é ―orientar a contenção e reversão do processo de colonização do 

mundo da vida através da ampliação das condições que permitem uso comunicativo da 

linguagem fundamentado na possibilidade do consenso a ser alcançado argumentativamente.‖ 

(GOMES, 2007, p. 116). A finalidade da educação é uma ação pedagógica orientada para o 

entendimento e está fundada na interação dialógica.  

A práxis comunicativa resulta do reacoplamento da ciência e da técnica ao mundo da 

vida. Isso exige uma relação teoria e prática que privilegie o comprometimento de todos os 

atores do processo educacional (GOMES, 2007, p. 141) e a construção de um coletivo e a 

ampliação do diálogo. Exige uma unidade dialética de teoria educativa e de prática educativa 

num processo que se ocupa, simultaneamente, da investigação em ação, interessando, ao 

mesmo tempo, ao indivíduo e ao grupo organizado em comunidades comunicativas, 

autorreflexivas de investigadores. Dessas fazem parte todos os atores, professores, alunos, 

pais, gestores pedagógicos, dentre outros, todos elementos implicados na comunidade 

educativa.  
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A relação entre teoria e prática não significa que a teoria implica a prática, nem que 

deriva dela, nem que a reflete. Em outras palavras, a teoria informa e transforma a prática ao 

submeter a uma reconsideração racional as crenças e as justificações das tradições existentes e 

ao informar e transformar as maneiras segundo as quais a prática é experimentada e entendida 

(COUTINHO, 2002, p. 365). Quer dizer que não há transição na prática como tal, mas do 

irracional ao racional, da ignorância e do hábito ao conhecimento e à reflexão. 

Com isso, muda-se a própria concepção de investigação e de diferentes tipos de 

conhecimento de que os profissionais necessitam. A investigação não será apenas pertencente 

aos peritos, mas todos os professores deverão ter uma atitude investigativa na sua prática 

educativa. Segundo Coutinho (2002, p. 366):  

em nome da autonomia e da responsabilidade que lhes deve assistir, os próprios 

docentes têm de contribuir para a construção da teoria do ensino, através de uma 

reflexão crítica sobre os seus próprios conhecimentos práticos. Neste sentido, a 

investigação surge não como investigação sobre educação, mas como investigação 

para a educação; e aqueles que se dedicam à prática educativa aparecem não como 

quem aplica a investigação, mas como investigadores-participantes no 

desenvolvimento crítico da educação. 

 

Coutinho (2002) também coloca a axiologia como constitutiva do próprio fenômeno 

educativo. Todas as teorias são produto de alguma atividade prática e toda atividade prática 

recebe orientação de alguma teoria. A missão primeira da educação é emancipação dos 

professores do hábito e da tradição, proporcionando-lhes destrezas e recursos que lhes 

permitam refletir sobre as inadequações das diferentes concepções da prática educativa e os 

tornem capazes de eliminá-las criticamente.  

Nesse sentido, a educação é um instrumento de transmissão desde que os sujeitos 

intervenham comunicativamente; que a escola seja um espaço público de criação cultural; que 

a aprendizagem seja um processo de interação comunicativa; que o professor seja um 

promotor do diálogo (COUTINHO, 2002, p. 367). A proposta de Habermas  

representa uma tentativa de reformulação de todo processo educativo, cujo eixo já 

não se encontra nos procedimentos de produção e aquisição de conhecimentos ou 

técnicas, pautadas pela relação meio fim, mas da incorporação de conhecimentos, 

valores e sensibilidades estéticas, legitimados epistemologicamente por processos 

dialógicos de entendimento. O núcleo desse processo educativo ou de formação do 

humano encontra-se, tanto em termo dos procedimentos quanto de resultados, na 

ideia de consenso como ponto de cruzamento no qual se adensam as vozes que 

participam do entendimento. (GOMES, 2007, p. 102).  

 

A possibilidade de a teoria do agir comunicativo fundamentar a ação interativa não 

coloca o agir comunicativo como alternativa à ação teleológica e instrumental. Ao contrário, 

ambas constituem uma polarização no interior do sistema social (COUTINHO, 2002, p. 338). 

A racionalidade comunicativa inclui e amplia a racionalidade técnico-instrumental.  
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No capítulo 2 identificamos a necessidade de uma dimensão crítica no currículo de 

química, de incluir uma dimensão cultural e cognitiva da química e integrar estruturas da 

práxis química. Com base na investigação realizada até aqui, iremos, neste capítulo, 

identificar obstáculos à reflexão no contexto do currículo da química; propor eixos da 

filosofia da educação química e eixos curriculares na forma de: orientações, princípios, 

estruturas, perspectivas, modelos e linhas de construção de um currículo de formação inicial 

de professores de química, emergidos desta investigação. 

 

5.1 Obstáculos à reflexão no currículo de química 

 

No capítulo 2, indicámos alguns fatores que dificultam a integração de uma dimensão 

crítica na química. Aqui avançamos, fundamentados no debate até aqui realizado, para 

sintetizar cinco dificuldades nucleares que se apresentam quando se quer pensar a química 

curricularmente. 

 
Tabela 28 - Dificuldades em pensar a química curricularmente 

Dificuldades Caracterização atual Problemas curriculares Filosofia da química 

Identidade 

disciplinar 

Ciência x tecnologia.   

Academia x indústria; 

Ciência como ato de fé; 

Prática como técnica; 

Discurso pedagógico; 

Perfil de futuro cientista; 

Formação técnica; 

Imagem pública: quimiofobia. 

Tecnociência; 

Interdisciplinaridade; 

Praxeologia química; 

Modelar, classificar, intervir; 

Conceitos 

epistêmicos 

Leis  

Reducionismo 

Fisicalismo 

Obstáculos conceituais; 

Dificuldade de aprendizagem; 

Seleção e organização 

curricular. 

Pensamento diagramático; 

Modelos; 

Modelagem; 

Concepção semântica 

Duas 

ontologias 
 

Reducionismo; 

Essencialismo; 

Substancialismo; 

Realismo ingênuo 

Obstáculos epistemológicos e 

conceituais, linguísticos 

Conceitos implícitos e intuitivos 

Ontologia estratificada; 

Pensamento diagramático; 

Realismo operativo; 

Relacionismo; 

Valores 

científicos  
 

Endogenia; 

Instrumentalismo; 

Utilitarismo; 

Baixa Reflexividade; 

Definição de objetivos 

curriculares; 

Seleção de conteúdos; 

Currículo oculto, disciplinar, 

ahistórico, descontextualizado 

Sociologia da Química; 

Cultura Química; 

Responsabilidade moral; 

Inclusão da ética; 

Valores explícitos 

Pluralidade 

constitutiva 
 

Monismo fisicalista Discurso pedagógico 

Transmissão tácita das 

especificidades da química 

Pluralismo químico 

Estilos da práxis 

Heurísticas 

Fonte: elaboração própria. 

 

A primeira dificuldade deriva da falta de clareza de identidade disciplinar, o que 

dificulta o estabelecimento de critérios racionais de seleção e organização de conteúdo, como 

também a reflexão sobre as finalidades educativas e a organização do conhecimento escolar. 

Maioritariamente, a química é entendida como ciência, e a problematização de educadores e 
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filósofos químicos é na direção da química como tecnociência (TALANQUER, 2012; 

CHAMIZO, 2012). 

A segunda tem a ver com os conceitos epistêmicos por intermédio dos quais ela foi 

pensada, já que, influenciado pela epistemologia tradicional, centralizada na física teórica, e 

pela historiografia da química, o pensamento curricular deu prioridade às ideias de leis e 

teorias, próprias da ciência ideal e nomotética, em contraste com os filósofos da química que 

têm defendido a centralidade da noção de modelo e de representação, bem como outros 

padrões de racionalidade como a analogia e a abdução e, mais radicalmente, um abandono 

mesmo do seu caráter nomotético (com que nunca deixaria de ser uma ciência de serviço, 

embora central) para assumir um caráter ideográfico (o que lhe permitiria, devido à sua 

centralidade, desempenhar o papel de ciência pan-ideográfica).  

A terceira dificuldade deve-se ao fato de a química ser atravessada por duas 

ontologias no seu núcleo conceitual, uma substancialista e outra processualista, o que 

compromete a organização, a coerência e a integração conceitual. Isso instaura ambiguidades 

no seio do entendimento de sua base conceitual, da organização do seu currículo, e 

consequentemente com alguns obstáculos conceituais, evidenciado nas ambiguidades e 

tensões analisadas: substância/processos, estático/dinâmico. Uma possível solução seria 

problematizar uma ontologia de níveis estratificados, o conceito de emergência, 

superveniência e uma ontologia de processos. 

A quarta dificuldade relaciona-se ao campo de valores científicos pouco explicitados e 

problematizados, influenciando os valores reguladores do currículo e a prática da educação 

química e induzindo práticas curriculares e pedagógicas orientadas fundamentalmente por 

códigos de natureza tácita, o que interfere no critério de seleção e organização de conteúdos e 

em todo o aparelho pedagógico. 

Finalmente, a química está inscrita em uma pluralidade constitutiva, ontológica, 

epistemológica, metodológica e axiológica. No nosso entender, a pluralidade constitui o mais 

importante fundamento filosófico da educação química e ainda não foi, tanto quanto é do 

nosso conhecimento, investigada pela educação química antes de nossa contribuição ao 

debate (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). 

Essas dificuldades cristalizaram-se na forma de ideologias, principalmente no 

reducionismo, endogenia, produtivismo, desenvolvimentismo. A compreensão curricular da 

química é como de uma ciência, cuja prática é focada em aspectos tecnológicos. Isso leva ao 
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utilitarismo e desenvolvimentismo como ideologias pouco refletidas. A ideologia mais 

investigada tem sido o reducionismo. 

O reducionismo expõe a pedagogia química a um paradoxo iminente, de ser uma 

ciência indutiva, abdutiva, contudo, pensada e fundamentada em explicações fisicalistas de 

carácter dedutivo. Isso faz negligenciar o carácter pluralista, inexato, aproximativo e 

diagramático da química, ou seja, seu carácter inovador e criativo, e faz o ensino ser 

altamente conservador, mecânico e algorítmico. Como consequência disso, o pluralismo 

químico é transmitido implicitamente (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). 

O fisicalismo e o reducionismo não são instrumentos eficazes na solução do carácter 

enciclopédico dos conteúdos químicos, fruto tanto do seu crescimento exponencial como de 

sua natureza sistêmica e organizacional; da multiplicidade de esquemas, modelos e 

representações; do pluralismo constitutivo; das contradições e circularidade dos conceitos 

centrais; do carácter inobservável e da falta de referentes das entidades químicas que faz o 

laboratório ter um carácter de conversão teológica e necessitar da transdição; do carácter 

icônico da linguagem química, que constrói uma semiótica própria e faz trabalhar com a 

abdução e necessitar da visualização e competência representacional (LASZLO, 2012).  

O reducionismo está presente na identificação das ideias centrais da química, um dos 

objetivos mais importantes das políticas curriculares, interpretadas como princípios físico-

químicos que permitem dar explicações, mas não são utilizados no dia a dia dos químicos 

(SCERRI, 2006; TALANQUER; POLLARD, 2010). Conceitos como estabilidade, 

funcionalidade, emergência são transmitidos intuitivamente, de forma implícita, como ―una 

química agazapada‖ (TALANQUER, 2011).  

É como se os químicos tivessem que aceitar a matemática para ter alguma 

legitimação no currículo e que, implicitamente, a única forma de aceitar o 

pensamento químico no currículo escolar é através de sua redução a princípios 

físicos que permitem sua matematização ou modelagem a princípios físico-químicos 

fundamentais. É como se os químicos usassem uma série de argumentos e conceitos 

para explicar e prever na prática ordinária e valorassem outro tipo de conhecimento 

e explicações nas salas de aulas. (TALANQUER, 2011, p. 150).  

 

Uma outra evidência do reducionismo pode ser vista nos obstáculos conceituais e 

epistemológicos (FURIÓ; FURIÓ, 2000). São exemplo, principalmente, as relações de 

superveniência (micro/macro), quando propriedades moleculares são confundidas com 

propriedades atômicas, bem como mereológicas (parte/todo) átomo/molécula e as relações 

modelo/realidade. Esse contexto expõe o sistema pedagógico da química a uma ambiguidade. 

A maioria dos conceitos da química é contra-intuitiva e a prática pedagógica está repleta de 
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concepções alternativas. Uma evidência de que essas concepções são expressão de falta de 

planejamento epistemológico do ensino (TABER; WATTS, 2000). 

Segundo Gabel (2000) e Taber (2001), as principais dificuldades que se apresentam na 

compreensão da química se devem a incompreensões nas interpretações macroscópica e/ou 

microscópica dos fenômenos químicos e, também, à falta de relações entre esses níveis de 

descrições e interpretações da matéria. Assim, por exemplo, Harrison e Treagust (1997) têm 

mostrado os obstáculos ligados à tensão micro-macro na aprendizagem de quatro campos 

específicos da química (mecanismos de reação, estereoisomeria, estabilidade e reatividade 

química, além da pressão e do volume em gases). Esses obstáculos são formados pela 

persistência de concepções de senso comum e pela ausência da ―consciência microscópica‖, 

no sentido de que o alunado não utiliza a teoria cinética da matéria para a interpretação de 

aspectos macroscópicos.  

Os alunos, normalmente, confundem esses dois níveis de explicações, as relações de 

superveniência e frequentemente não entendem o papel do nível molecular, e as propriedades 

do nível macroscópico são transferidas para o nível micro. A tabela periódica é um exemplo 

dessa confusão quando considera conceitos de camadas, valências características de átomos e 

também propriedades coletivas como ponto de fusão, densidade. 

Os estudantes atribuem comportamento macroscópico às partículas. Assim, por 

exemplo, consideram que as partículas da matéria podem fundir, evaporar, dissolver, contrair, 

dilatar, ter cor etc.; os estudantes dificilmente aceitam a ideia de que não exista ―algo‖ entre 

as partículas. Átomos dos metais são duros e dos líquidos são maleáveis (HARRISON; 

TREAGUST, 1997); metais se expandem porque as moléculas do metal se expandem 

(TABER; WATTS, 2000). Isso indica que entre as partículas de um gás existe ar. 

Coerentemente, com o corpuscularismo abundam concepções estáticas da matéria, 

segundo as quais, habitualmente, as partículas estão em repouso e os metais se expandem 

porque as moléculas do metal se expandem. Também problemas de aprendizagem têm sido 

atribuídos à multiplicidade de modelos, o que gera problemas linguísticos como, por exemplo, 

dificultar o entendimento da camada de elétron como uma proteção e a reação de 

neutralização ou como atingir uma solução neutra (FURIÓ; FURIÓ, 2000).  

O conceito de níveis tem sido discutido, implicitamente, como forma de superar essas 

dificuldades impostas pelo reducionismo. Tsaparlis (2002) recomenda iniciar o curso 

introdutório de química com três ciclos, o macro, o representacional e o nível submicro. 

Jensen (1998) considera, ainda, o elétrico, como um nível distinto do molecular. Embora 
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possamos pensar a química como sendo um substrato lógico, muitos conceitos da química não 

podem ser apreendidos de forma inteiramente lógica, pelo menos não em termos claramente 

dedutivo de ideias prévias aceitas e ou interpretações de evidências empíricas (TABER; 

WATTS, 2000). 

Para fazer frente a esses obstáculos à reflexão em química, há a necessidade de se 

desenvolver uma filosofia da educação química. 

 

5.2 Filosofia da educação química: um subcampo em 
constituição 

 

A filosofia da educação química representa um desenvolvimento análogo ao de outras 

ciências ou da matemática. A filosofia da educação matemática, por exemplo, é hoje um 

campo autônomo. Segundo Miguel (2005, p. 139):  

na década de 80 do século XX a filosofia da educação matemática começou a se 

constituir como campo autônomo de investigação. […] O primeiro trabalho com o 

título filosofia da educação matemática foi a tese de doutorado de Eric Blaire, 

defendida no Instituto de Educação da Universidade de Londres, em dezembro de 

1981. Mas tem sido, sobretudo, graças aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos 

por Paul Ernest, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Exeter, no 

Reino Unido, que esse campo mantém-se atualmente em franco desenvolvimento. 

 

No campo da educação química, ainda não encontramos trabalhos nessa direção. 

Contakes e Kyle (2011) utilizam o termo philosophy of chemical education para 

problematizar o trabalho do químico Josiah Parsons Cooke Jr. No JCE (Journal of Chemical 

Education)encontramos 11 entradas para ―philosophy of chemical education‖, e na base de 

dados da Capes (Cooordenação de Aperfeiçoamento do ensino superior – Brasil) não consta 

nenhum artigo. Akeroyd (1983) identifica uma filosofia dinâmica para a química. 

O debate da filosofia da química não mostra explicitamente um acordo nessa direção. 

No ENEQ de 2012, Brasil, ficaram explícitos, mas não documentados, encaminhamentos 

nessa direção. Com base nos artigos publicados de filosofia da química que tomam a 

educação química como objeto e com a sistematização aqui feita, podemos fazer algumas 

proposições. 

Durante o trabalho da nossa tese, contribuímos para o surgimento de um novo campo 

de investigação na educação química. O principal marco internacional foi a publicação de um 

número especial da revista Science & Education (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012). 
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Nacionalmente (Brasil) o marco principal ocorreu durante o ENEQ 2012, no qual foi proposto 

o novo subcampo de investigação na educação química no Brasil. 

A filosofia da educação química terá de dar respostas aos fundamentos, finalidades, 

fontes e modos e abordagens de ensino de química. Abaixo sintetizamos artigos que têm 

relacionado educação e filosofia da química. Apresentamos apenas os trabalhos que fazem 

referência explícita ao campo disciplinar da filosofia da química. Usamos como fonte de 

dados as principais revistas do ensino de ciências e química.  

Na revista Química nova na escola e Química nova
92

 (sessão educação), ambas do 

Brasil, não há publicação sobre filosofia da química, nem mesmo há referência a algum artigo 

publicado nas revistas Hyle e Foundations of chemistry. Em nível internacional, a revista mais 

antiga da área de educação química é o The Journal of Chemical Education, com primeira 

edição em 1926. Em pesquisa com a entrada “Philosophy of Chemistry” em sua base de 

pesquisa encontramos um total de 72 entradas, sendo apenas 6 artigos com referências 

explícita ao debate da filosofia da química. Por fim, usamos a revista Science & Education, 

que tem um número especial no ano de 2012.  

 
Tabela 29 - Mapeamento dos principais artigos aproximando filosofia da química e educação química 

Foco temático Tese central 

Fundamento 

 

Metafísica de processos: Outra cosmologia para o ensino de química diferente da visão 

analítica e mecanicista (EARLEY, 2004, 2012);  

Pluralismo da práxis química (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012)  

As lentes da química (THALOS, 2012); 

Finalidade Aproximar a química que se ensina da química (TALANQUER, 2011);  

Empoderamento dos professores (ADÚRIZ-BRAVO et al., 2005);  

Formação como Bildung no ensino superior (ERIKSEN, 2002;SJÖSTRÖM, 2012);  

Imunizar de confusões filosóficas como posturas relativistas (SCERRI, 2003);  

Discurso mais reflexivo e problematizante(SJÖSTRÖM, 2007); 

Explicitar objetivos científicos (SCHUMMER, 1998) 

Ensino e 

aprendizagem 

Conceitos implícitos (TALANQUER, 2011);  

Domínios de especificidade: Tabela periódica, circularidade de conceito, linguagem 

estrutural (ERDURAN, 2001);  

Clarificar concepções espontâneas: Introduzir conceitos de emergência e superveniência, 

discutidos pela filosofia da química (NEWMAN, 2012)  

Conceito de emergência (LUISI, 2002); 

Erros conceituais no uso de estrutura eletrônica (SCERRI, 1999);  

Superação de obstáculos epistemológicos no ensino do modelo atómico (TABER, 2003)  

Abordagens do 

ensino 

Ensino como modelagem (JUSTI; GILBERT, 2005);  

Ensino/aprendizagem como uma linguagem (LASZLO, 2011)  

Fonte: Elaboração própria. 
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 Apenas no ano de 2013, foi publicado um artigo sobre filosofia da química na revista Química Nova, mas já 

estava fora da nossa amostra. 
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Os artigos indicam o ano de 2012 como marco da constituição desse campo que 

procura entender a especificidade da educação química
93

. Um trabalho inicial da aproximação 

entre esses dois campos foi analisar o estado de necessidade e denunciar o fisicalismo 

redutivo como um sistema filosófico não refletido na educação química (SCERRI, 2000; 

LOMBARDI; LABARCA, 2007; ERDURAN, 2001, 2002).  

Os trabalhos iniciais apenas apontavam, genericamente, a importância da filosofia da 

química como fonte para a investigação em educação química (SCERRI, 2001; ERDURAN, 

2001, 2002). Defende Erduran (2001) que a filosofia da química pode favorecer a educação 

química em três níveis: linguístico, epistemológico e ético. Lombardi e Labarca (2007) 

defendem que temas como reducionismo, realismo químico e explicação devam fazer parte do 

currículo de química. Scerri (2004) problematiza a confusão filosófica na educação química 

ao integrar-se posturas relativistas e anticientíficas nas práticas educativas e, de outra, o 

preconceito dos profissionais das áreas específicas. 

Sibel Eduran tem sido a pesquisadora com mais constância nessa aproximação. Sua 

principal contribuição tem sido na compreensão de uma das principais dificuldades da 

introdução da filosofia do ensino de ciências, ou seja, a falta de cruzar conteúdos da filosofia 

com domínios de especificidade da química. Nesse sentido, a autora estudou o reducionismo 

(ERDURAN, 2007), a tabela periódica (ERDURAN, 2000), a linguagem estrutural, 

circularidade e dualidade de conceitos em química (KAYA; ERDURAN, 2012). 

O principal marco histórico da integração dessa temática no currículo é o número 

especial da revista Science & Education, de 2012. No ano de 2010, sob coordenação de Sibel 

Erduran (University of Bristol), a revista Science & Education
94

fez uma primeira chamada de 

artigos sobre o tema ―considerações filosóficas do ensino de química‖
95

 e chamou a atenção 

para a centralidade da filosofia da química e da educação química. Segundo o editor:  

Filosofia da química tem, só nas últimas décadas, emergido como um campo distinto 

dentro da filosofia da ciência. No entanto, a relevância da filosofia da química para o 

ensino de química é um território de pesquisa relativamente inexplorado. Esta edição 

especial tem a intenção de esclarecer algumas características centrais deste território, 
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Em 2005, foi realizado o VII EDUQUI com a temática Educação química: qual a sua singularidade? Nesse 

evento buscava-se, como dito na introdução, discutir a especificidade da educação química. Esse evento não teve 

grandes éxitos. 
94

http://ihpst.net/newsletters/june2010.pdf. Aacesso em: 24 nov. 2010 
95

Os investigadores convidados pela revista foram: Eric Scerri, University of California at Los Angeles, USA; 

Paul Needham, University of Stockholm, Sweden; Andrea Woody, University of Washington at Seattle, USA; 

Jose Antonio Chamizo, Universidad Nacionale Autonoma de Mexico, Mexico; Veli-Matti Vesterinen, 

University of Helsinki, Finland; Merce Izquierdo, Autonoma Universidad de Barcelona, Spain; Emma Tobin, 

University of Bristol, UK; Joseph Earley, Georgetown University, USA; Manuel Fernández-González, 

University of Granada, Spain; Andoni Garritz, Autonoma Universidad Nacionale Autonoma de Mexico, Mexico; 

Agustin Adúriz-Bravo, Universidad de Buenos Aires, Argentina; Pierre Lazslo, University of Liège, Belgium. 

http://ihpst.net/newsletters/june2010.pdf
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indicar as áreas úteis para a investigação em curso, especialmente sobre a estrutura 

curricular, programação, trabalho de laboratório, avaliação e ensino em sala de aula 

de química. (ERDURAN, 2012, [não paginado]. 

 

Exemplos de tópicos para os artigos incluíam: tabela periódica; reducionismo; química 

e sociedade; ética e química; teoria atômica; discurso da química; ontologia química; reações 

química; microestruturalismo; teorias da ligação química; sínteses; linguagem química e 

simbolismo; modelos; substância; química teórica; estrutura e função; mecânica quântica; 

conceito de elemento; leis e teorias; previsão explicação. No editorial intitulado Philosophy, 

Chemistry and Education: An Introduction, Erduran (2012, p. 1)escreve:  

Science & Education foi a primeira revista a dedicar um espaço ao trabalho de 

educadores preocupados com a síntese de perspectivas da filosofia de química em 

educação química. Esta edição especial é a prova da visão da revista em ampliar as 

fronteiras para estudos inovadores, e ilustra o interesse pequeno, mas crescente, de 

filósofos, educadores e químicos em capitalizar aspectos filosóficos da química para 

a melhoria da educação química. 

 

Nos artigos que compuseram essa edição, Woody (2012) usa a noção de gás ideal para 

problematizar a noção de lei em química. Tobin (2012) também faz uma revisão geral da 

concepção de leis químicas como idealização ou como aproximações. Chamizo (2012) 

problematiza os modelos em química e faz uma tipologia destes. Izquierdo-Aymerich (2012) 

defende que a história e a filosofia da química devem informar a construção de um currículo 

em química. 

Outro grupo de artigos dá importância a aspectos epistemológicos relacionados com a 

didática da química. Newman (2012) defende que os conceitos de emergência e 

superveniência devem ser explícitos no currículo para melhor se pensar as relações micro-

macro em química e imunizar contra obstáculos conceituais e epistemológicos dessa relação. 

Laszlo (2012) defende duas características da química, a linguagem icônica e a arte 

combinatória, para caracterizar o ensino de química como linguagem.  

Outro conceito de idealização em química é o de substância pura. Kaya e Erduran 

(2012) defendem uma integração da epistemologia da química mediante campos de 

especificidade, nomeadamente a dualidade conceitual, explicações estruturais e a tabela 

periódica. 

Ribeiro e Costa Pereira (2012) defendem o pluralismo como fundamento para o ensino 

e explicitam diferentes estilos cognitivos, epistemológicos e didáticos. Vesterinen et al. 

(2012) analisam aspectos da NOS em livros textos da Finlândia e Suécia. Vilches e Gil-Perez 

(2011) refletem sobre a ideia de sustentabilidade e identificam a sua ausência na educação 

química.  
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Sjöström (2012) aprofunda sua crítica já defendida em Sjöström (2007), e corroborada 

por Eiksen (2003), acerca da necessidade de uma formação como Bildung em química. Trata-

se de alterar o discurso da química para se inserir reflexão e problematização em um nível 

filosófico. Para esses dois autores, é necessário incluir um nível filosófico e crítico nos 

conteúdos de ensino. 

Talanquer (2012) problematiza como caracterizações universais de natureza da ciência 

falham em capturar a essência de disciplinas particulares e, assim, defende uma transgressão 

do conhecimento escolar em química e uma aproximação da química que se faz com a 

química que se ensina. Defende que a química seja caracterizada como uma tecnociência e, 

dessa forma, devem-se aproximar elementos de sua prática ao seu ensino. Em dois outros 

artigos anteriores, o autor caminha nessa direção, indicando que o ensino de química é 

distante da química que se pratica, sendo transmitidos muitos conceitos implícitos 

(TALANQUER, 2011; TALANQUER; POLLARD, 2010). 

Garritz (2012) ilustra como a filosofia da química pode ser usada para pensar 

controvérsias científicas. Adúriz-Bravo (2012) faz uma defesa de superação da concepção 

sintática de ciência e uma aproximação da versão de ciência baseada em modelos.  

Nas sessões seguintes vamos abordar alguns desses artigos e, juntamento com a nossa 

própria problematização, organizar outros níveis de discussões. 

 

5.2.1 Fundamentos, objetivos e finalidades 

 

É possível, fundamentado no debate, formular o objetivo do currículo de química 

como formação crítica, humanista alargada: formação não apenas do profissional, do futuro 

químico, foco atual do currículo, mas de um intelectual crítico, capaz de articular a química 

no contexto dos saberes. Para tanto, filósofos da química defendem a filosofia da química 

como necessária para mudar a visão de natureza, empoderar os professores e tornar explícitos 

os objetivos da química, como comentaremos a seguir. 

Visão dinâmica de natureza.  

Para Earley (2004), os cursos de química têm como finalidades introduzir os alunos na 

cosmologia do mecanicismo e do atomismo, já ultrapassada pela prática científica. Um 

segundo objetivo dos cursos introdutórios é fornecer evidências de uma abordagem analítica 
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da ciência. Defende Earley (2004, 2012) que a ciência atual advoga em nome de uma visão 

sintética, principalmente da metafísica de processos.  

Earley (2012) tem evoluído em sua proposta e defende que a educação química deve 

alterar sua ideia de natureza, incluindo uma noção dinâmica, e que isso iria imunizar contra 

muitos obstáculos epistemológicos e conceituais. Nesse contexto, os professores teriam que 

desenvolver a competência de criar a narrativa que melhor integrasse os diversos conceitos, 

contextos, modelos e teorias da química. O autor propõe um curso de química geral (anexo 

5.1). 

Empoderamento de professores e formação como Bildung.  

Sjöström (2007, 2012) e Eriksen (2002) defendem que, em face da sociedade do risco, 

a formação do químico necessita de elementos de reflexividade e problematização. Defendem, 

assim, uma formação liberal (Bildung) e a necessidade de um discurso mais reflexivo e 

crítico. Isso geraria um alargamento do discurso da educação química para além dos 

conteúdos disciplinares. A filosofia da química instrumentalizaria o discurso químico na 

forma de uma metaquímica para fazer frente ao objetivismo e ao reducionismo em química 

(SJÖSTRÖM, 2007). Isso possibilitaria o empoderamento dos professores (ERDURAN et al, 

2007). O objetivo do currículo seria, então, a formação de um profissional intelectual e 

pensador da química, capaz de integrar a atividade prática de ensino e pesquisa em uma 

dimensão humana ampliada, de pensar para além do interesse técnico. 

Explicitar valores científicos da química.  

Schummer (1997, 1999) fez um trabalho sobre a produção química em 300 artigos 

publicados e concluiu que os valores científicos da química não são explícitos. Isso, na 

compreensão do autor, compromete a compreensibilidade e inteligibilidade da química. 

Defende o autor que a filosofia da química deveria ter a função de esclarecer os objetivos 

científicos, entre os quais o perfeccionismo da química e seus valores estéticos. 

No artigo intitulado Constitutive pluralism of chemistry: thought planning, 

curriculum, epistemological and didactic orientations, (RIBEIRO;COSTA PEREIRA, 

2012)
96

, defendemos o pluralismo da química como um fundamento para uma filosofia 

específica do ensino de química: 

Talvez a maior dificuldade em pensar a química deva-se ao fato de ela não constituir 

um corpo disciplinar homogêneo e, como ciência central que é, estar inscrita em 

mais do que um registro filosófico, o que acarreta a mobilização de diversos estilos 

cognitivos e de estilos de aprendizagem e modos de ensino diferentes. Este fato, 

aparentemente incontroverso está ainda muito pouco investigado. Não assumir este 
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Este artigo constou na primeira chamada da revista Science & Education sobre filosofia da química, 

analisada acima. 
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pluralismo constitutivo, não descrevê-lo e determiná-lo, dificulta pensá-lo e por 

consequência ensiná-lo, isto porque faz com que o currículo, a pesquisa e o ensino 

sejam socializados em boa parte por códigos de natureza tácita ou implícita. Assim, 

se tencionarmos melhorar o ensino de química é necessário primeiro assumir 

explicitamente este pluralismo constitutivo, depois cartografá-lo na busca de eixos 

orientadores: primeiro do pensamento, depois do currículo e finalmente do ensino, 

de tal sorte que o ensino seja o mais próximo possível da forma química de operar, 

de pensar. (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012, [não paginado]). 

 

Desse pluralismo da práxis química derivam os vários estilos cognitivos, didáticos e 

de aprendizagem. 

 

5.2.2 Tecnociência como identidade disciplinar da química 

 

A definição de química, principal fundamento do currículo de química, é intrínseca à 

definição de sua identidade disciplinar. Esse problema tem relação direta com o currículo. 

Isso é captado por Laszlo (2012) em seu artigo Towards Teaching Chemistry as a Language. 

Para o autor, é preciso definir a química 

como a ciência das transformações da matéria. Assim, torna-se lógico dividi-la em 

estática e dinâmica. A primeira vai abranger equilíbrios químicos e seu estudo. Este 

último será sinônimo de cinética química e os parâmetros que influenciam as taxas 

de reações químicas. Outra pessoa pode definir a química, ao contrário, como a 

ciência do artificial. Isto leva a uma perspectiva de engenharia e computação. O que 

vem à tona, de uma tal ponto de vista, é como montar entidades como átomos ou 

moléculas em outras entidades, conjuntos supramoleculares visando 

nanotecnologias, por exemplo. Para uma terceira pessoa, a química será, 

principalmente, a ciência molecular. Que se traduz em um foco predominante sobre 

a ligação, a estrutura, sistemática de moléculas ordenadas por famílias, desenho e 

segmentação de novas moléculas, então obtida por síntese. Há ainda outras 

definições de química: para os historiadores pós-modernos e filósofos da ciência é 

uma tecnociência; para outras pessoas, de uma inclinação industrial, é a ciência da 

inovação; química pode ser vista, alternativamente, como uma arte combinatória 

(um ponto a que eu devo retornar no presente documento). Muitas vezes, 

encontramos definições da química que são ou híbridos entre alguns dos acima(―o 

ramo das ciências naturais que lidam com a composição de substâncias e suas 

propriedades e reações‖). Além disso, muitas pessoas não conseguem distinguir 

entre uma definição e uma propriedade. Assim, a química é vista como 

intermediário de biologia e física e, porque acredita-se ocupar esse meio-termo, ele é 

visto como ponte entre esses dois campos disciplinares. Como uma generalização de 

um papel tão fundamental da química, é muitas vezes denominada (pelos químicos 

obviamente) ―a ciência central‖. (LASZLO, 2012, [não paginado]). 

 

A cada uma dessas definições da identidade da química associa-se uma estrutura 

pedagógica particular, uma forma de organizar, selecionar conteúdos e também de 

desenvolvimento curricular. No nosso estudo anterior pudemos ver, por cada campo 

estruturante, as diversas caracterizações da identidade da disciplina de química. Essas diversas 

caracterizações relacionam-se, por diferentes formas, com o currículo de química. 
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A questão da identidade e do território disciplinar é transversal
97

 na literatura 

historiográfica da química. Inicialmente uma prática, seja metalúrgica ou tintureira, depois 

uma disciplina ao serviço da medicina até o século XVII, alcança maturidade teórica e é 

sistematizada no século XVIII por Lavoisier, quando é legitimada e respeitada 

academicamente, alcançando certa centralidade, mesmo que Kant a tenha visto apenas com 

uma arte sistemática.  

No século XX, perde centralidade para a física por causa do reducionismo e, 

recentemente, é transformada em ciência de serviço pela biologia. Na atualidade, busca 

ganhar emancipação da física e definir sua autonomia disciplinar. É, na atualidade, um campo 

inter e multidisciplinar marcado por múltiplas disciplinas, uma ciência pós-acadêmica e pós-

industrial (SJÖSTRÖM, 2006). 

Bensaude-Vincent e Stengers (1992), em um dos livros de história da química mais 

importante, tomam explicitamente a identidade disciplinar da química como problemática e 

transversal à sua história disciplinar. Nesse livro, as autoras organizam a narrativa em torno 

cinco eixos capazes de mapear sua identidade, continuamente articulada entre práticas 

instrumentais, as profissões e as instituições. Um primeiro eixo refere-se às suas origens 

(filosofia natural, alquimia e artes práticas); o segundo, refere-se ao processo de 

racionalização como ciência nos séculos XVII e XVIII. No século XIX, a química torna-se 

uma ciência de professores e desempenha papel central na expansão industrial; no século XX, 

há o desmembramento do território (subculturas químicas).  

Utilizando o referencial de Combrie sobre os estilos científicos encontrados na Europa 

e reatualizados por Hacking (2002), Bensaude-Vincent (2009) classifica o estilo de 

pensamento da química como estilo de laboratório e, posteriormente, defende ―chemistry as 

thecnoscience” (BENSAUDE-VINCENT, 2010). Chamizo (2012), em Technochemistry. One 

of the chemists‟ ways of knowing, defende a tecnociência como uma forma de conhecimento 

químico. Talanquer (2012) também defende que a química deve ser caracterizada como uma 

tecnociência e, dessa forma, deve aproximar elementos de sua prática ao seu ensino 

(TALANQUER, 2011; TALANQUER; POLLARD, 2010). 

Há consenso em considerar a química uma tecnociência (LASZLO, 2012; 

BENSAUDE-VINCENT, 2010, 2009). Em 2005, duas edições da revista Perspectives on 

Science aplicaram o conceito de tecnociência à química na discussão da ―produtividade 

tecnocientífica‖ das ciências experimentais. Nesses artigos, Klein (2005) defende que a 
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Recentemente, em 2006, foi tema do congresso de história da química. 
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pesquisa em química, nos séculos XVII e XVIII, era tecnocientífica, e Rheinberger (2005) 

defende que a noção de fenomenotecnia, que Gaston Bachelard cunhou para caracterizar a 

física e a química no século XX, era precursora da tecnociência.  

Nordmann (2006) utiliza o termo metaquímica, de Bachelard (2006), para defender a 

química como uma ciência interventiva. A metaquímica, para Nordmann, organiza a prática 

cientifica. Também Bensaud-Vincent (2009, 2010) tem reiteradamente trabalhado na 

temática. Ambos problematizam uma filosofia da tecnociência como distinta da filosofia da 

ciência, no sentido dos objetos de pesquisa. Quando um experimento é apresentado como uma 

evidência científica que confirma ou desconfirma uma hipótese, isso concorda com uma visão 

tradicional de ciência. Quando moléculas orgânicas são apresentadas por sua capacidade de 

servir individualmente como corrente elétrica e por suportar fortes correntes, isto é uma 

grande marca da tecnociência. A diferença fundamental das tecnociências é posta no sentido 

do seu interesse (CHAMIZO, 2012; TALANQUER, 2012).  

―A química é uma tecnociência por duas razões: por causa de sua característica dual 

como ciência e como tecnologia e porque existem muitas técnicas envolvidas em práticas 

experimentais‖ (BENSAUD-VINCENT, 2009, [não paginado]). Bensaude-Vincent (2010) 

argumenta com algumas vantagens dessa perspectiva para a historiografia da química e a 

filosofia da química. Uma primeira é alargar os estudos históricos. A visão padrão da 

historiografia da química é avaliar o avanço da química do ponto de vista da física. A 

emergência da química moderna estava associada à adoção por parte dos químicos das teorias 

atómicas e mecanicistas. Revisões desse padrão têm sido feitas dando importância ao 

laboratório. 

Tecnociência não é um termo neutro e não representa uma soma de ciência e 

tecnologia. É uma forma diferente de produção de conhecimento. Esse conceito destrói a 

imagem de ciência pura, neutra e desinteressada, autónoma e puramente cognitiva 

(BENSAUDE-VINCENT; SIMON, 2008). Para esses autores, a especificidade 

epistemológica da química é sua impureza; ela é uma ciência transgressora, pluralista, 

heterogênea. 

Pela nossa discussão, uma perspectiva proposta é contextualizar sua identidade por sua 

práxis e, assim, teríamos pelo menos cinco eixos principais: dimensão tácita: química e arte; 

diagramática: química e linguística; classificatória: química e documentação; processual: 

química e história. Isso nos conduziu a um ensino não reducionista e plural.  
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5.2.3 Abordagens não reducionistas do ensino dos filósofos da química 

 

Encontramos explicitamente três filósofos que desenvolvem perspectivas específicas 

do ensino de química.  

 
Tabela 30 - Perspectivas do ensino de química dos filósofos da química 

Perspectiva Definição de química Modo de ensino Atribuição do professor 

Linguística (LASZLO, 

2012) 

Uma linguagem e arte 

combinatória 

Ensino tutorial 

Ensino por projeto 

Imersão 

Interprete 

Sintética (EARLEY, 

2004, 2012) 

Uma ciência histórica Construção de narrativas Construir uma boa 

narrativa 

Heurística 

(FORMOSINHO, 

1987) 

Uma ciência criativa, 

uma arte, heurísticas 

Análise da situação, 

resolução de problemas, 

comunidade de prática 

Partilhar e explicitar 

exemplos 

Fonte: elaboração própria. 

 

O filósofo e químico Laszlo tem como principal objeto de investigação a linguagem 

química. Atualmente, o mesmo autor publicou um artigo sobre Towards ateacher chemistry 

as language (LASZLO, 2012). Earley tem na filosofia de processos seu principal leitmotiv e 

desenvolve uma perspectiva sintética em alternativa à analítica. Formosinho, que trabalhou 

com o conhecimento tácito e referência de Polanyi, desenvolve um ensino de química 

fundado na heurística. Essa visão é trabalhada principalmente pelo educador Talanquer 

(TALANQUER; MAEYER, 2010). Iremos problematizar cada uma dessas visões. 

Perspectiva linguística: ensino de química como uma linguagem.  

Para Lazslo (2012), os professores são guias linguísticos, são intérpretes. Eles ensinam 

aos seus estudantes como construir proposições químicas bem formadas. Uma perspectiva de 

ensino inovadora é proposta por Lazslo (2012), autor que estuda a linguagem química há 

algum tempo e entende a química como uma ciência inovativa. Químicos são essencialmente 

criativos, criam novas substâncias; entretanto, o ensino de química é altamente conservador, 

mecânico e algorítmico. Outro agravante importante é o fato de o ensino de química ser 

largamente fundamentado pela tradição. Os livros didáticos de química e história da química 

mais importantes são produzidos por químicos de grande referência científica que, ao final de 

sua carreira, devotam tempo à reflexão, mas que não têm formação para tal. 

Pode-se definir química como a ciência das transformações da matéria; ciência do 

artificial; ciência molecular; tecnociência; ciência da inovação. Laszlo defende a química 

como uma arte combinatória. Definir a química como uma arte combinatória, para o autor, 
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eleva a importância da linguagem e coloca a química no mesmo status de ciência como a 

linguística. Um saber passa a ser ciência quando possui um conjunto de representações, 

definição que esclarece um problema principal de aproximações do fisicalismo redutivo: o 

paradoxo de ser uma ciência indutiva, mas fundamentada em explicações fisicalistas de 

carácter dedutivo. Isso faz negligenciar o carácter pluralista e inexato da química, seu carácter 

inovador e criativo e torna o ensino altamente conservador. 

Ao entender a química como uma arte combinatória, o autor destaca a importância das 

heurísticas e das regras. ―Existe uma cornúpia entre heurística e química‖, escreve Laszlo 

(2012, p. 38). O autor defende também a existência de um paralelismo entre química e 

linguística:  

Em linguística, resolução de problemas, primeiro, para formular a regra. Então, 

busca encontrar a razão para ela. Um terceiro passo é olhar as exceções, violações, e 

usá-los para definir a realidade da aplicação da regra, seus limites de validade e ou 

suas explicações. Heurística tem um papel similar em química, no laboratório ou na 

classe. Por exemplo, a mesomeria é para os químicos uma heurística poderosa.  

 

Para o autor o ensino de química deve ter uma dinâmica Top Down, associada ao 

tradicional Bottom Up defendido pelo fisicalismo. Nessa dinâmica, um passo inicial é fazer os 

estudantes usarem os modelos químicos de forma natural e irem complexificando suas 

relações. Um segundo passo é fazer com que os alunos façam movimentos de Top Down e 

Bottom Up, usando esses modelos. Pode-se usar, por exemplo, a água como caso sui generis. 

Nesse movimento, vão-se construindo e problematizando tensões da química como 

micro/macro, modelo e realidade. 

Para o autor, as moléculas podem ser comparadas às palavras. A polissemia e a 

monossemia são compreendidas pelos químicos na forma de seletividade e especificidade. A 

relação com o ensino de química afigura-se da seguinte forma: uma reação química é uma 

sentença bem formada; muitas sentenças são equivalentes à performance da ação; os 

intermediários nas transformações químicas podem ser considerados como raízes das 

palavras. 

Perspectiva sintética em alternativa à analítica.  

Um outro autor, também já bem referenciado nesta tese, o filósofo/químico Earley, 

propõe que os cursos introdutórios de química mudem de noção de natureza. Da mesma forma 

que Laszlo (2012), Earley (2004) reconhece o primado do reducionismo e ainda mais da visão 

de mundo herdada do renascimento na forma do mecanicismo e da analiticidade. A proposta 

do autor está explícita no artigo Would Introductory Chemistry Courses Work Better with a 

New Philosophical Basis?(EARLEY, 2004). Para o autor, uma filosofia de processos deveria 
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ser a abordagem para o ensino de química. Como resposta a um questionário, o autor 

(EARLEY, 2012, [não paginado]) defende que 

educadores químicos devem mudar para uma diferente ‗ideia de natureza‘, uma 

`visão de mundo‘ alternativa. Muito da ciência e tecnologia contemporânea 

corresponde, de uma forma ou de outra, com dinâmicas que exibem novas e 

importantes propriedades. A noção de como o mundo opera em tais estudos e 

práticas gerais (e requeridas) é diferente dos conceitos que estão integrados na 

ciência da educação…há uma mudança na noção de natureza. Tal mudança enfatiza 

uma mudança geral e uma adoção de uma nova base de como a natureza funciona. 

Educadores químicos podem e deveriam liderar para um urgente e necessário 

desenvolvimento. 

 

O autor tem defendido, desde 1981, uma filosofia de processos para a química e que 

os cursos introdutórios de química, também por cumprirem uma função pedagógica geral, 

deveriam trocar a perspectiva analítica pela sintética da construção de uma narrativa. Nesse 

artigo o autor propõe uma estrutura (anexo 5.1) para um curso introdutório de química geral 

no qual busca construir uma narrativa que integre a pluralidade de níveis e contextos, 

conceitos e teorias referentes à química. Nesse caso, a unificação se daria pela história e pelo 

processo e não pelo conjunto de leis. 

Earley (2004) defende que os cursos introdutórios de ciências sejam concebidos com o 

objetivo explícito de introduzir os alunos nos principais pontos da história sobre a origem do 

mundo em que habitamos, ao mesmo tempo que devem manter o máximo de contato com 

outros aspectos da cultura humana. Além disso, como parte de sua importante função 

instrumental em preparar os alunos para futuras profissões, todos os cursos introdutórios de 

química, inevitavelmente, servem como veículos de educação geral. Logo, planejadores do 

currículo devem levar isso a sério. Completa Earley (2004, p. 150): 

a maioria das áreas da ciência atuais, incluindo a química, envolvem uma 

abordagem sintética em vez de um analítica. A velha linha histórica dos cursos 

introdutórios de química (tudo o que existe pode ser compreendido através da 

análise em seu componente partes) não é mais suficiente. A linha histórica mais 

apropriada seria – ―tudo tornou-se‖ - ou seja, um épico evolucionário. 

 

Segundo Earley (2004), os cursos deveriam iniciar em uma situação remota e ir 

conectando-a à história coerente, mostrando como aquela condição foi se transformando, 

trazendo-a para a história dos fins e dos contextos onde o estudante vive. Logicamente, por 

exemplo, pode-se iniciar com o vácuo, abordando, depois, novas entidades de classes: quarks, 

átomos, moléculas, estrelas, organismos, sociedades. Earley (2004) criou o curso Evolution 

and Creation: Self-organized Dynamic Coherence as Basis for Our World com a estrutura 

exposta no anexo 5.1. Sua proposta é fundamentada na ideia de narrativa. Para Earley, uma 

competência básica de um professor de química é a construção de uma boa narrativa. 
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Heurística: socialização, descoberta e plurissignificação.  

Outra sugestão é a de Formosinho (1987), que trabalha com a referência de Polanyi e 

com o pensamento tácito. Para ele, o ensino de química deve inserir uma filosofia heurística, 

ou seja, deve introduzir temas da descoberta, o ponto de vista, a percepção e o convívio com 

ideias diferentes, para fomentar a plurissignificação, evidenciada, em química, na polissemia 

dos conceitos, representações, leis e modelos. Todos esses elementos convivem e têm 

funções, às vezes heurísticas, em cada contexto de validade. A importância das heurísticas em 

química também tem sido tema de muitos outros filósofos, especialmente Laszlo (2012) e 

Talanquer e Maeyer (2010).  

As três perspectivas de ensino não reducionistas analisadas atrás representam os 

estilos cognitivos da química analisados no capítulo 3 e 4. Portanto, seria de se esperar que os 

outros estilos fossem contemplados, tanto as classificações, como a fenomemenotecnia. Não 

encontramos defesas explícitas de filósofos, mas encontramos problematizações transversais. 

Sistematismo químico.  

Não encontramos ainda em nenhum filósofo da química uma caracterização do ensino 

de química tendo as classificações como elemento transversal. Nessa perpectivação, inferimos 

que o ensino deveria problematizar os conceitos nucleares da química como substância, 

elementos, propriedades, processos e níveis, aplicando-se nos níveis focais da química e na 

relação entre a física e a biologia, estabelecendo os principais conceitos e construindo um 

sistematismo químico.  

Um trabalho que se aproxima dessa perspectiva foi feito por Marcus Reiher em dois 

artigos, A systems theory for chemistry (REIHER, 2002) e The systems-theoretical view of 

chemical concepts (REIHER, 2003). Nesses escritos, o autor defende a necessidade de uma 

metateoria em química, ou seja, de um sistema teórico que seria um modelo de universo 

formado por um conjunto de princípios. Cada modelo de sistema pode ser convenientemente 

dividido em sistema e seu ambiente, contexto. As diferentes escolhas de ambientes podem 

produzir resultados dependentes do contexto, em um crescendo de complexidade.  

Os ingredientes básicos de um sistema químico, para Reiher (2002, 2003), devem ser 

classificados de uma forma simplificada: elementos, propriedades e interações. O sistema 

existe em variadas escalas, gerando sistemas e subsistemas. Segundo Reiher (2003), esses 

conceitos dão conta de sistematizar o conhecimento químico de forma geral: um elétron seria 

um elemento para o átomo, um átomo seria um elemento para uma molécula e assim 

sucessivamente. As diferenças entre os sistemas seriam de complexidade de suas interações 
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entre os elementos, o que geraria propriedades diferentes nos seus diversos níveis de 

realidade. 

Outra evidência, também nesse sentido, é a busca de caracterização dos conceitos 

centrais e estruturantes, sua organização, hierarquização e inter-relações. A literatura mostra 

uma variedade de posições e pouco acordo. Para Caldin (2002), os conceitos fundamentais da 

química, desenvolvidos desde a metade do século XVIII, são: (i) substâncias puras, (ii) 

elementos e compostos, (iii) moléculas, átomos e partículas sub atômicas e (iv) energia. 

Mainzer (1997) defende que, ao lado da simetria espacial, os químicos estão 

envolvidos também com a simetria temporal, que torna os conceitos de simetria, 

complexidade e emergência propriedades fundamentais da pesquisa em química. Segundo 

Mainzer (1997), moléculas são mais ou menos simétricas e são estruturas complexas que 

podem ser entendidas por estruturas matemáticas da topologia, teoria de grupos, sistemas 

dinâmicos e mecânica quântica. Mas simetria e complexidade não representam apenas 

conceitos teóricos de pesquisa, sendo conceitos interdisciplinares fundamentais da pesquisa, 

inspirados nas ciências naturais desde a antiguidade.  

Del Re (1998) defende que a ciência química, ao menos nos últimos cem anos, 

desenvolveu-se em torno de um grande e fundamental conceito unificador: a estrutura 

molecular. O químico vem, nesse mesmo período, identificando química com estrutura 

molecular. Del Re (1998) defende que, após 1858, esse conceito tornou-se central em 

química, tendo sido o mais bem-sucedido para ordenar e classificar as observações e sendo 

tratado, na atualidade, como uma convenção ou um epifenômeno por físicos e químicos 

quânticos para interpretar o formalismo matemático da mecânica quântica como um critério 

essencial no mundo submicroscópico.  

Zeidler (2000), em seu artigo The Epistemological Status of Theoretical Models of 

Molecular Structure, e Del Re (1998), em seu artigo Ontological Status of Molecular 

Structure, defendem não apenas a importância heurística, mas também implicações 

ontológicas da noção de estrutura molecular. 

Centralidade da axiologia e praxeologia dos conceitos químicos.  

Essa condição tem sido defendida por Izquierdo-Aymerich & Adúriz-Bravo (2003). 

Os conceitos químicos ganham sentido dentro de uma perspectiva prática, da utilidade do seu 

uso. Isso faz o contexto axiológico e praxeológico ter privilégio em relação ao gnosiológico e 

as dimensões fenomenotécnica e tácita terem uma centralidade maior que as outras. 
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Até ao momento, problematizámos os estilos cognitivos, didáticos e epistemológicos 

da práxis química. Esses estilos, entretanto, estão sujeitos a categorias mais inclusivas e a 

perspectivas filosóficas mais amplas. A organização feita até aqui nos induz a pensar em 

perspetivas filosóficas e em categorias mais inclusivas do que aquela a que a química está 

submetida. Essa discussão será objeto da próxima secção.  

 

5.2.4 Perspectivas da filosofia da educação química e categorias centrais 

 

Uma filosofia da educação química deverá dar soluções a algumas ambiguidades 

identificadas ao longo desta investigação: O currículo escrito foca na química como ciência, o 

currículo real como técnica; emergência e estabilidade são conceitos usados na prática e não 

estão no currículo; ética é problematizada na prática, mas não no currículo; concepções 

alternativas de conceitos contraintuitivos; currículo escrito com visão gnosiológica e currículo 

escrito visão praxeológica; ciência indutiva e fundamentada em explicações dedutivas; estuda 

processo com conceitos de estruturas (WEININGER, 2000); A química é criativa, ativa, 

inovativa, interdisciplinar e seu ensino dogmático, rígido e isolado; a prática é heurística e o 

ensino é algorítimo. 

Da nossa investigação e da literatura em educação química, o reducionismo, 

corpuscularismo, substancialismo, essencialismo têm sido as perspectivas filosóficas 

implícitas. Faremos, agora, o exercício de encontrar outras perspectivas no debate 

sistematizado. Costa Pereira (2007) propõe o seguinte quadro para um núcleo filosófico da 

filosofia da química. 

 
Tabela 31 - Diversidades de filosofias, epistemologias e metodologias em química 

Concepções da 

Química  

Substâncias 

(e as suas relações 

com os elementos)  

Operadores 

(e os seus valores 

próprios)  

Estruturas (e as 

suas simetrias)  

Transformações Relações 

(de afinidade ou 

repulsão)  

Ontologia  Substancial  Operatória  Estrutural  Processual  Relacional  

Epistemologia  Positivista Instrumental  Semântica  Construtivista  Sintática  

Metodologia  Mereologia 

/emergência  

Medida/ previsão  Modelagem/ajuste 

(fitting)  

Entidades 

estacionários 

 dos processos 

Afinidade química/ 

posição na TCP  

Filosofia  Realismo  Instrumentalismo  Estruturalismo  Projetivismo  Relacionismo  
Fonte: comunicação pessoal. 

Bensaude-Vincent (2009) investiga The Chemists‟ Style of Thinking e caracteriza o 

estilo de pensamento químico por uma supremacia da representação sobre a realidade; 

supremacia da relação sobre a substância; teorias como narrativas experimentais; uma 
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epistemologia do conhecer fazendo; um conhecimento vocacionado mais para a ação do que 

para explicação. O estilo de pensamento da química é o estilo de laboratório. 

Durante a execução do nosso trabalho, um indício que se estruturou e defendemos 

como uma futura linha de investigação é reconsiderar Gaston Bachelard como um autêntico 

filósofo da química. Theobald (1976) identifica três cacterísticas definidoras da filosofia da 

química de Bachelard: o pluralismo; um pensamento relacional, cada substância química 

refere a todas as outras; e multiplicidade de modelos, grupos de conceitos e princípios 

incompatíveis que podem ser aplicados ao fenómeno. Podemos sintetizar todas essas 

considerações nas perspectivas filosóficas e categorias transversais:  

  
Tabela 32 - Perspectivas e categorias centrais 

Características da química Perspectivas filosóficas Categorias Centrais 

(Inferências da filosofia 

da química) 
Atuais Filosofia da química 

Polissemia dos conceitos, 

representações; Múltiplos níveis de 

descrição, análise; emergência 

Reducionismo 

Fisicalismo 

Filosofia pluralista Contextualidade e 

Níveis 

Razão prática, intervenção Apriorismo 

Dedutivismo 

Filosofia da ação, 

dialética e 

intercultural 

Comunidade e Ação 

Historicidade, inexatidão, criativa, 

dinâmica, aproximações, heurísticas 

Nomoteticismo Epistemologia 

histórica, ideográfica 

Narrativa e 

Aproximações 

Relações internas, classificações, 

diagramaticidade, propriedades 

materiais 

Substancialismo 

Essencialismo 

Filosofia relacionista Relacionalidade e 

Recursividade 

Fonte: elaboração própria. 

 

Comentamos, a seguir, cada perspectiva.  

Filosofia pluralista: contextualidade e níveis.  

Para Bachelard (1990, p. 74), ―conhece-se claramente aquilo que se conhece 

grosseiramente. Se se pretende conhecer distintamente, o conhecimento pluraliza-se, o núcleo 

unitário do conceito explode‖. Defende Laszlo (2012, [não paginado]): 

nós (professores) devemos fazer nossos alunos entender a exuberância de 

pluralidade de ponto de vistas das explicações químicas, não como confusão, mas 

ajudá-los a penetrar na complexidade. Muitas heurísticas coexistem. Nenhuma é 

privilegiada em função última. Elas são muitas formas de ajudar-nos ao longo do 

curso.  

 

Identificamos a contextualidade e os níveis como duas categorias transversais. Todo o 

currículo de química deveria ser pensado pelos diversos níveis e contextos químicos. O 

pluralismo da práxis química constitui a defesa de um fundamento da educação química e foi 

problematizada ao longo desta tese. A química não é um campo disciplinar homogêneo e o 

pluralismo é inerente e constitutivo (RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012).  
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Na filosofia da química, o pluralismo é um tema recorrente (LOMBARDI; 

LABARCA, 2005; LOMBARDI, 2012; LOMBARDI; LLORED, 2012; LASZLO, 2012; 

BACHELARD, 2009). ―Falar de química como um campo unificado obscurece a pluralidade 

de métodos e tradições históricas e objetivos científicos deste campo, bem como as variedades 

de projetos interdisciplinares que os químicos trabalham.‖ (SCHUMMER, 1998). A química é 

uma ciência impura (BENSAUDE-VINCENT;SIMON, 2008). A polissemia dos conceitos e 

das representações químicas é uma característica do pluralismo da linguagem química 

(LASZLO, 2012). Para além do fato de a teoria em que se baseia a conceitualização da 

química não ser unificada
98

, essa ciência tem sido reiteradamente caracterizada por vários 

tipos de pluralismo:  

Esse pluralismo constitutivo (RIBEIRO;COSTA PEREIRA, 2012), ontológico 

(BACHELARD, 2009), metodológico (SCHUMMER, 1997, 2006), epistemológico 

(BACHELARD, 2009) e axiológico (KOVAC, 2002) mobiliza variados atores e contextos 

(indústria, economia, academia); variados estilos de pensamento (razão prática e teórica, 

heurístico, diagramático, relacional e processual); variados recursos cognitivos como 

classificação (HARRÉ, 2005), visualização (GILBERT, 2009), intuição (TALANQUER, 

2005), imaginação (HOFFMANN, 2003); variados valores pessoais e culturais: estéticos, 

inovativos, criativos, utilitários; e uma fenomenologia inscrita em complexas relações 

ontológicas, envolvendo a categorização dos tipos naturais, relacionalidade, recursividade, 

lógica relacional e mereológica e uma relação constitutiva com os instrumentos de medida. 

Segundo Bachelard (2009, p. 7): 

o pensamento químico oscila entre um pluralismo e a redução da pluralidade. Assim, 

primeiro se vê que a química não hesita em multiplicar as substâncias elementares, 

em considerar compostos heterogêneos, surgidos muitas vezes do acaso 

experimental; esse é o primeiro tempo da descoberta. Depois, uma espécie de 

escrúpulo intervém. Sente-se a necessidade de um princípio de coerência, tanto para 

compreender as propriedades das substâncias compostas como para captar o 

verdadeiro teor das substâncias elementares.  

 

A fusão desses dois movimentos é orientada por um pensamento tácito. Contudo, 

mesmo tácito, é um pensamento imensamente eficaz e basta um princípio ou um conceito para 

trazer sistematicidade para o misto confuso da pluralidade e heterogeneidade da química.  

Filosofia intercultural: comunidade e ação. 
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As duas grandes teorias são a Teoria de Ligação de Valência e a Teoria das Orbitais Moleculares, com bases 

totalmente diferentes e de que derivam conceitos também muito diferentes, que na generalidade dos compêndios 

de Química aparecem indiferenciados, situação que contribui para a grande dificuldade de aprendizagem da 

Química. 
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Reconhecer a química por sua capacidade de intervenção e pela interculturalidade 

evitaria uma ambiguidade evidenciada na fala dos professores. O currículo escrito foca na 

dimensão gnoseológica; a imagem da química foca na fala dos professores na dimensão 

praxiológica.  

Harré e Rutemberg (2012) defendem que a filosofia de Van Brakel é uma filosofia 

intercultural. Não existe a possibilidade de construção de categorias a priori, de um ponto de 

vista transcendental. A posição do eu é trocada pelo nós. O sujeito epistêmico, como em 

Habermas, dá-se, contrariamente a Kant, na história, na práxis. Por isso, a práxis é uma 

categoria central na química e na pedagogia química.  

As categorias químicas são negociadas à luz da práxis, à luz de sua história. E assim, o 

diálogo, a linguagem e a comunicação têm uma importância central na epistemologia da 

química e, consequentemente, no seu ensino. Por exemplo, Van Brakel faz isso quando 

defende a não existência de tipos naturais da química e se opõe ao essencialismo químico, 

como também insere outra categoria central na filosofia da química, que é sua historicidade.  

Nos trabalhos de Schummer (2006, 1998, 1999) e, mais propriamente, em Bachelard 

(1990), está explícita a filosofia da química dentro de uma perspectiva materialista e ativa. 

Bachelard (1990) descreve a química como a ciência da matéria caracterizada por 

materialismo ordenado e materialismo erudito. Frequentemente, esse materialismo está 

inscrito em um paradoxo: a investigação da unidade e o trabalho frequente de diferenciação, 

unidade que se ordena pela complexidade. Para Schummer (1998, p. 149), ciências materiais, 

como a química,  

[…] não têm ambição para generalizações metafísicas. Entretanto, procuram por um 

sistema sutilmente sofisticado de conceitos materiais, de forma a descrever, tanto 

quanto possível, a diversidade de fenômenos materiais com precisão e sem 

ambiguidade. Um conjunto de conceitos materiais é um sistema de classificação, se 

cada conceito permite, pelo menos, uma discriminação binária de fenómenos 

materiais e todos os conceitos são logicamente independentes uns dos outros. Essa 

classificação não é (nem pode ser) dedutivamente inferida a partir da ―essência 

desmaterializada da matéria‖. Em vez disso, ele é (e deve ser) desenvolvida a partir 

de alguns conceitos de material primitivo passo a passo através da diferenciação de 

conceito e introdução, e por meio da verificação empírica para o seu poder real 

discriminação. 

 

É pelo número acrescido de substância que se institui a ordem. ―Não é, como queria o 

tradicional espírito filosófico, do lado da unidade da matéria que se encontram as raízes da 

coerência das doutrinas. É do lado da complexidade ordenada.‖ (BACHELARD, 1990, p.43). 

Na química, a unidade é, a posteriori, terminal. Para Bachelard (1990), esta é a característica 

do intermaterialismo, a essência da própria química. 
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Um desdobramento natural da pedagogia química é dialetizar a prática de ensino e 

pesquisa em química. Parentes (1990) defende como um dos desdobramentos da 

epistemologia bachelardiana dialetizar a relação professor/aluno, química/sociedade. Outro 

desdobramento da nossa tese, e também defendido por Parentes, é introduzir a polêmica 

principalmente mediante as problematizações das tensões químicas: parte/todo, micro/macro, 

modelo/realidade, ciência/técnica, academia/indústria, ideográfico/nomotético, 

estático/dinâmico, monismo/pluralismo. 

Epistemologia histórica: narrativa e aproximações.  

O carácter histórico, ideográfico da química tem sido reiterado na filosofia da química 

e está explícito nos trabalhos de Lamża (2010), Näpinen (2007), Rein (2004), Earley (2004, 

2012) e Bensaude-Vincent (2009). A historicidade e uma perspectiva sintética, top down, 

devem ser inseridas no currículo da química. Tradicionalmente, analisa-se por uma 

perspectiva Bottom Up. 

Ao analisar o estilo do pensamento químico, Bensaude-Vincent (2009) identifica que o 

pensamento químico caracteriza-se por criar o seu objeto e por uma supremacia da relação 

sobre a substância e da representação sobre a realidade. A química realiza uma epistemologia 

do aprender em uma práxis de laboratório
99

, não existindo uma identidade trans-histórica. 

Suas teorias são narrativas de experimentos, são representações construídas para dar sentido à 

prática científica, apresentando um ponto de vista pragmático. Segundo Bachelard (2009) e 

Nordmann (2006), a metaquímica orienta a prática científica. Não trabalha com categorias a 

priori e sim com uma razão prática, a posteriori. Kovac (2002) defende que a química utiliza-

se de uma razão prática.  

A química é uma ciência histórica, ideográfica. Lamża (2010), ainda, defende que a 

química pode ser uma ciência pan-ideográfica, que ela deve ser entendida dentro de sua 

própria narrativa histórica e que os químicos contam história enquanto trabalham nos 

laboratórios (HOFFMANN, 1993). Logo, no ensino não se trata de introduzir a história da 

química, dado que a própria química tem um carácter histórico.  

A epistemologia da química é caracterizada por um ―conhecer através do fazer‖ 

(BENSAUDE-VINCENT, 2009). As práticas em química não são feitas para testar hipóteses 

teóricas; como já denunciava Caldin (1961), químicos não usam a mediação dos instrumentos 

para entender o fenómeno natural, como fazem os físicos. Para Hoffmann (1993, 2007), os 
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Embora haja laboratórios em quase todas as ciências, segundo Bensaud-Vincent (2009) o laboratório é uma 

invenção química. 
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químicos fazem história enquanto criam moléculas, e as teorias são narrativas de 

experimentos. 

Teorias químicas, diferente da física, não objetivam realmente a explicar fenômenos. 

Químicos não estão preocupados, primariamente, com clareza e distinção, e não 

entendem consistência em alto valor…. Além de serem uma acurada representação 

ideal da natureza, narrativas teóricas têm significado, com átomos e moléculas, 

melhor descrito como atores da história. Mesmo que entidades invisíveis sejam 

visualizadas usando técnicas, elas não espelham a realidade última, embora elas 

signifiquem alguma coisa para os químicos. Em certos casos elas podem significar 

que existe uma possibilidade de quebrar uma ligação, ou de substituir um grupo 

funcional ou encapsular certos átomos em uma molécula, etc… na história adicional 

requer uma estrutura temporal: temporalidade desempenha um papel proeminente na 

narrativa química como nas determinações cinéticas quando a reação será uma 

história bem-sucedida ou não. (BENSAUDE-VINCENT, 2009, [não paginado]). 

 

Filosofia relacionista: diagramaticidade e relacionalidade. 

Uma filosofia relacionista problematiza os limites do essencialismo na química e 

tensões como estático/dinâmico, substância/processos, relação/substância. Bensaude-Vincent 

defende que uma das características da química é a supremacia da representação sobre a 

realidade e da relação sobre a substância. Claramente, a autora defende uma filosofia 

relacionista para a química.  

Também Bachelard coloca que as propriedades químicas são relacionais. Uma 

substância química, para Bachelard, só ganha sentido no conjunto de todas as outras. A essa 

tarefa mental Bachelard dá o nome de coordenação e comunidade. Essa ideia é muito próxima 

da noção epistemológica defendida por alguns filósofos da química, favoráveis a uma 

epistemologia química de relações internas e ao conhecimento químico como uma rede de 

relações (SCHUMMER, 1998; BERNAL; DAZA, 2010; SOUKUP, 2005). 

Bernal e Daza (2010) e Soukup (2005) explicitam a química como uma ciência das 

relações peculiares. Em um caminho semelhante, Schummer (1998) considera que o 

conhecimento químico pode ser entendido logicamente como uma rede de relações, em que os 

nós da rede são as substâncias puras, empiricamente determinadas, e as conexões são as 

diversas relações e processos químicos. O núcleo químico da química pode ser descrito nos 

seguintes passos:  

Primeiro, definem-se propriedades materiais como o núcleo da investigação em 

química. E analisando a lógica das propriedades materiais encontra-se um sistema de 

relações na qual as substâncias são os nodos e as interconexões são as diversas 

relações das substâncias. A identificação das substâncias básicas oferece 

dificuldades e são feitas instrumentalmente. A organização das substâncias constitui 

um sistema de classificação que se estabelece por similaridade; as classificações 

necessitam de uma teoria fundante, que ainda não existe em química, contudo ela 

possui um alto poder de previsão e sistematização. A linguagem de signo estabelece 

um novo nível de sistematização e predição teórica. O núcleo químico da química é 

então considerado a investigação química das propriedades materiais, os sistemas 

em rede da classificação e a linguagem simbólica. (SCHUMMER, 1998, p. 150). 



304 

 

 
 

 

Para Schummer (1998), a química lida com propriedades materiais, objetos empíricos. 

Propriedades materiais são relacionais. O estudo das propriedades requer um conhecimento 

sistemático em nível experimental; uma clarificação das espécies químicas e das propriedades 

materiais dependentes da instrumentação química; uma série de sistemas de classificação das 

espécies químicas, que não são passíveis de inferências dedutivas, e uma fundamentação 

apoiada na teoria das fórmulas estruturais. Essa descrição do conhecimento químico 

aproxima-o de uma estrutura reticular que lhe confere um alto poder de sistematicidade e 

previsibilidade.  

Definimos traços da filosofia da educação química. Agora podemos propor um 

currículo a partir da práxis. 

 

5.3 Um currículo a partir da práxis química 

 

Da nossa tese nasce a possibilidade de propor um currículo de química fundamentado 

na práxis química. Essa característica nos parece inovadora no contexto do ensino da química. 

Da discussão do currículo, e tendo como base as problematizações feitas na tese, referente à 

filosofia da química, é possível propor para a química um currículo de base eclética, 

articulado na especificidade da práxis química, que realize interesse técnico e prático, 

específico da química, e interesse emancipatório pelas articulações com as inscrições 

filosóficas da química. Para tanto, o fundamento principal é o pluralismo da práxis química. 

As propostas de currículo, normalmente, fundamentam-se ou no interesse técnico e na 

competência técnico-científica, centrados nos processos de ensino e aprendizagem, ou então 

em propostas alternativas que articulam uma dimensão mais ampla de currículo, centrado na 

competência pedagógica e orientado por um interesse prático. O interesse técnico é 

considerado como incompatível com o interesse emancipatório; instala-se, assim, uma falta de 

diálogo no aparelho pedagógico da química, conforme visto no capítulo 2. 

Na nossa proposta, pensamos que os atores, criadores e implementadores do currículo 

não estão completamente livres para a negociação e construção de significados, pois 

dependem das estruturas sintáticas e substantivas das disciplinas. Entretanto, essas estruturas 

de especificidades podem e devem orientar os diversos diálogos nos três níveis de 

recontextualização do currículo, a criação, transmissão e aplicação do currículo 
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(BERNSTEIN, 1990). Assim, propomos que os sentidos sejam organizados mediante a 

integração dessas estruturas sintáticas em uma dimensão mais ampliada possibilitada pela 

filosofia da química.  

Assim, o currículo articulado com base nas dimensões da práxis química e pensado 

nas três dimensões, disciplinar (Sintática), pedagógica (Pragmática) e filosófica (Semântica) 

pode ser classificado como um currículo eclético. É acadêmico no sentido que tem como 

fontes as disciplinas científicas; entretanto, é crítico no sentido de que essas estruturas 

apresentam, de forma explícita, uma integração com a filosofia. Na tabela abaixo sintetizamos 

essa proposta. 

 

Tabela 33 - Currículo atual e proposto pela filosofia da química 

Questões do currículo  Currículo atual  Filosofia da química  

Finalidade e objetivos  Futuro profissional 

cientista: Competência 

científica 

Futuro cientista-pensador-intelectual: 

Competência científica, pedagógica e reflexiva 

Estrutura Modelo Enciclopédico; Currículo 

como produto. 

Currículo como práxis; Eclético; Equilíbrio entre 

interesse técnico e emancipatório 

 Característica 

dominante 

Rígido internamente e 

Isolado externamente 

 

Integrado e articulado com outros conhecimentos 

e práticas humanas; Transversalidade e 

interdisciplinaridade a partir dos conteúdos; 

 Dimensão 

Sintática 

(Disciplinar) 

Reação química Estrutura interdisciplinar e relacional: síntese 

entre substância e processos; Comunidade em 

coordenação; 

 Dimensão  

Pragmática 

(Pedagógica) 

Positivismo pedagógico  

 

Crítica, dialética, integradora, Bildung e 

emancipatória.  

Ecologia de conhecimentos, Química em cultura   

 Dimensão 

(Semântica) 

Filosófica  

Orientação fisicalista e 

reducionista implícita  

Visão analítica 

Pluralista, relacional, histórica e intercultural. 

Classificações: Filosofia natural e filosofia da 

classificação;  

Fenomenotecnia: Filosofia do instrumento, do 

experimento e da técnica  

Diagramaticidade: Filosofia dos signos, 

pensamento diagramático;  

Processualidade: Filosofia de processos; 

Dimensão tácita: Filosofia da prática científica, 

heurística. 

Princípios Seleção e 

organização  

Tradição A partir das tensões da práxis química 

 Desenho  Tradição, disciplinar Semi integrado a partir da práxis 

 Integração e 

articulação 

Não há; Alternativos: 

para os conteúdos 

Articulado a partir da práxis química 

 Dinâmica Transmissão Articulado a partir da práxis química 

 Inovação  Nenhuma síntese Articulado a partir da práxis química 

 Ensino Transmissão de 

conteúdos  

Dedutivo 

Algorítmico 

Fundado na práxis química; 

Ensino explícito da práxis química; 

Aproximação da química que se faz da química 

que se ensina. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Este currículo teria as seguintes características explicitadas abaixo. 
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 Equilíbrio entre: formação técnica e formação humanista, interesse técnico e 

emancipatório. 

O currículo disciplinar e enciclopédico centra-se na competência técnico-científica e 

na racionalidade técnica. Habitualmente, as propostas curriculares buscam a superação da 

racionalidade técnica por uma racionalidade prática. Entendemos, fundamentados em 

Habermas (1994), a impossibilidade dessa superação e a necessidade de uma integração dessa 

racionalidade em uma racionalidade mais ampliada. 

 Currículo eclético: acadêmico e crítico. 

O currículo de química tem sido caracterizado como enciclopédico, técnico e 

disciplinar. As propostas implementadas no currículo, como vimos no capítulo 2, no geral, 

mas especificamente no caso do Brasil, apresentam uma crítica excessiva ao currículo 

tecnicista e uma centralidade do currículo emancipatório, pensado pelo viés da prática. 

Compreendemos que a nossa proposta é parcialmente enciclopédica, pois a fonte do 

currículo é de base disciplinar, fundada nas disciplinas acadêmicas. Contudo, faz isso em 

articulação com outros domínios do saber e, portanto, é emancipatória. O currículo busca ser 

construído e pensado pela articulação dos domínios da práxis química com as dimensões 

sintática/disciplinar, pedagógica e filosófica. Pensamos que, assim, é possível pensar em um 

desenho de currículo que junte características disciplinares e enciclopédicas, bem como 

emancipatórias e críticas, apoiado em uma filosofia eclética e pluralista. 

 

 Currículo fundado na competência reflexiva.  

O currículo tradicional é fundado no desenvolvimento da competência técnica. Os 

currículos alternativos desenvolvem-se pelo foco na competência político-pedagógica. A 

nossa proposta integra as duas competências anteriores na competência reflexiva. Assim, o 

currículo deve oferecer momentos de reflexão sobre os temas seguintes. 

 

 Transversalidade a partir dos conteúdos.  

Essa parece ser uma linha curricular inovadora no contexto do currículo de química. 

Influenciados por perspectivas cognitivistas, os educadores químicos têm-se centralizado em 

métodos e marginalizado os próprios conteúdos de química. No currículo é possível pensar 

em uma integração e articulação curricular fundamentada em domínios de especificidade 

transversal da química, uma articulação pelos conteúdos e não para os conteúdos. Assim, 

pensamos ser possível organizar os vários interesses e diálogos necessários para o currículo, 

com base nesses domínios de transversalidade. 
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Figura 23 - Exemplos de algumas articulações curriculares 

Praxis 
Química

Historiografia 
da Química

Psicologia 
Cognitiva

Epistemologia

Historiografia 
do ensino de 

Química

Currículo

Filosofia

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Tabela 34 - Principais focos temáticos de discursão do currículo 

Campos Principais focos temáticos de discussões inferidos da investigação 

Filosofia geral Situação da química no conjunto dos saberes 

Relação com os clássicos da filosofia 

Principais registros filosóficos 

Relação inter e transdisciplinar da química 

Sociologia da 

química 

Valores que orientam a investigação química 

Finalidades e objetivos da química 

Produção material e cultural da química 

Contribuição da química para a construção humana 

Contextos de aplicações do conhecimento químico 

Implicações éticas da investigação química 

Epistemologia Classificação e ontologia química 

Linguagem, comunicação e diagramaticidade do pensamento químico 

Historicidade e processualidade química 

Relacionalidade, contextualidade e lógica química 

Fundamentos O pensamento matemático na química: topologia, simetria, teoria dos grupos 

 Axiomatização da química 
Fonte: elaboração própria. 

 

Esperamos que essa linha de investigação venha a evoluir no futuro. Aqui demos a 

nossa contribuição e proposta no sentido dessa cartografia. Identificamos cinco dimensões: 

classificações, diagramaticidade, fenomenotecnia, dimensão tácita e processualidade. A forma 

como essas dimensões se articulam gera o desenvolvimento curricular. Identificamos, 

também, as diversas tensões e os diversos problemas que se relacionam em diferentes graus 

com cada subdisciplina da química. 
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5.3.1 Modelo dinâmico do currículo: comunidade em coordenação 

 

Bachelard é uma referência importante na literatura em educação química (LOPES, 

2007; PARENTES, 1990; LOBO, 2006). Porém, como já comentamos, perspectiva-o como 

um filósofo da física, não da química (RUTHENBERG, 2012). Encontramos na obra de 

Bachelard, reiterado por Schummer (1998), pioneirismo na descrição de muitas das categorias 

acima citadas, principalmente a do pluralismo como filosofia química.  

Para Bachelard (2009), a química cresce por ideias sistemáticas, numa relação 

dialética entre um pluralismo, de um lado, e sua redução, de outro. A passagem de um ao 

outro é por meio de um pensamento cego e tácito. Nas palavras de Bachelard (2009, p. 33): 

―De modo paradoxal, é possível dizer que se reduz a diversidade aumentando-a. Pois, ao 

introduzir corpos novos em séries incompletamente conhecidas, substitui-se o conhecimento 

dos corpos particulares por um conhecimento da série. Simplifica-se complexificando‖. 

Bachelard (2009) defende, ainda, que as categorias mais importantes para se pensar a química 

são a comunidade e a coordenação. Ele escreve (2009, p. 33): 

Tal pluralismo coerente se afirmaria ainda mais se fosse possível destacar tudo 

pertencente à categoria de comunidade no método experimental do químico. Essa 

categoria reúne de certo modo a categoria de substância e causalidade. Logo, é 

mesmo a categoria de comunidade que permite compreender como um corpo pode 

agir qualitativamente sobre outro corpo, como uma substância pode servir para 

separar as propriedades químicas de outra substância, como duas matérias diferentes 

podem colaborar para dar uma matéria que não é designada a partir dos 

componentes por propriedades médias mas por propriedades novas. É acentuado o 

papel metafísico da categoria de comunidade que chega talvez mais naturalmente ao 

problema central da metaquímica. […] estendendo-a progressivamente a substância 

cada vez mais numerosas, é possível dizer, para utilizar um enunciado kantiano, que 

a categoria de comunidade chega a substituir os princípios de subordinação pelos 

princípios de coordenação. De fato, enquanto a subordinação dos atributos às 

substâncias pode permanecer o ideal de uma ciência ontológica, que crê 

simultaneamente na força produtiva da substância e na força dedutiva do 

conhecimento, é preciso chegar à coordenação dos atributos entre si, depois 

àcoordenação das substâncias entre si, quando se quer apreender a experiência 

química no que ela tem de essencialmente correlativo, bem como o pensamento 

teórico no que ele tem de essencialmente indutivo. Só assim se explica a necessidade 

de uma substância para revelar outra. (BACHELARD, 2009, p. 33) 

 

Bachelard (2009) descreve a filosofia da química por meio de uma filosofia relacional. 

Segundo ele, ―dessa forma, uma harmonia se estabelece no seio da diversidade fenomenal. 

Objetivamente falando, todas as propriedades químicas são relacionais. Destacar o carácter 

correlativo das noções de química é a verdadeira tarefa da filosofia da química.‖ (p. 37). Essa 
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harmonia é conquistada sem o recurso a uma entidade metafísica, porque ela está no seio da 

própria diversidade: 

Essa harmonia já não se realiza por referência a um princípio metafísico mais ou 

menos vago, invocando um fator oculto que produziria os fenômenos por uma 

singularização do ser. Ao contrário, fica no próprio plano onde a diversidade se 

apresenta ao nosso exame. Procura-se encontrar as coordenações fenomenais dos 

fenômenos e acaba-se por perceber que essas coordenações depuram ao serem 

entendidas, se enriquecem ao serem generalizadas, tornam-se mais rigorosas ao se 

tornarem mais indutivas, enfim, que a irracionalidade recua na proporção em que 

aumenta a extensão de nossa experiência. (BACHELARD, 2009, p.35). 

 

Afirma Bachelard que essa filosofia é tardia, só aparece no decorrer da experiência. ―É 

verdade que o químico procede, primeiro, guiado por uma metafísica realista. Mas ao 

procurar qualidades, ele acaba encontrando leis.‖ (BACHELARD, 2009, p. 35). A partir dai, 

sua pesquisa muda de sentido. Ele tende a generalizar a qualidade: ―O realismo primitivo da 

química experimental abriu as vias para o racionalismo da química matemática.‖ 

(BACHELARD, 2009, p. 35).  

A química opera, inicialmente, por um empirismo ativo, realista e dependente da 

experimentação e da empiria e, posteriormente, por um racionalismo idealizado. Não trabalha, 

portanto, como uma ciência dedutiva, pois seus princípios de ordenação são instanciados na 

coordenação da diversidade produzida experimentalmente. A ordem é posterior. Teríamos, 

assim, que o currículo deveria ser organizado em uma comunidade em coordenação. 

O currículo deve ser orientado pelo pluralismo químico e fundamentado em uma 

dimensão de ação (dimensão tácita, fenomenotecnia), o empírico ativo para Bachelard (2009), 

a investigação das propriedades materiais para Shummer (2008) e uma dimensão de 

pensamento, um racionalismo aplicado, relacionado aos estilos classificatório, diagramático e 

processual.  

Esses estilos devem organizar e estabilizar o currículo de forma focal e distal. Todo o 

currículo deve ser atravessado de maneira focal e distal pelas categorias centrais, ou seja, 

deve-se transmitir uma química ativa, pluralista e intercultura (comunidade e ação), histórica 

(contextualidade e níveis) e relacional (diagramaticidade e relacionalidade). Todas essas 

categorias e estilos da práxis química devem ser transmitidos de forma focal e distal nas 

várias unidades didáticas, ao longo do fluxo currricular.  
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Figura 24 - Proposta de um currículo como comunidade em coordenação 

Comunidade em coordenação: Perspectivismo químico

Finalidade
Investigação de propriedades materiais com fins: Conservar (indústria), curar (Medicina), eficientizar 

(engenharia) escalar, maximizar

Prática disciplinar
Aprender fazendo – Representando e intervindo

Comunidade: Ação
Instrumentos e medidas: Habitar o instrumento

Domínio tácito: Explicitação progressiva, Transmissão de heurísticas, de códigos, mestre/aluno, 
Comunidade de prática, resolução de problemas

Coordenação: Pensamento
Classificações: Conceitualização hierárquica

Relacionalidade: Recursividade, redes, mapas
Diagramaticidade: Ensino como linguagem e modelagem

Química como tecnociência e interdisciplinar

Profissional intelectual crítico, reflexivo

Currículo acadêmico , emancipatório e crítico

Competência reflexiva - integração entre competência científica e pedagógica
Formação humanista e Técnica 

Interesse técnico – Interesse emancipatório

Fonte: elaboração do autor 
 

Para facilitar isso, iremos analisar estruturas, dinâmicas e desenho curricular. No 

centro, temos uma praxeologia, uma axiologia química, uma dimensão interventiva. Como 

explicitação, objetivação e organização da prática temos uma dimensão de pensamento 

organizado em um sistema de classificação, linguagem simbólica e processual.  

Numa primeira etapa, no centro do currículo estaria o sentido de comunidade. Essa 

comunidade é constituída de um empirismo ativo e de uma prática tácita, fundada em 

heurísticas e códigos: 

Os químicos enfrentam, de fato, uma dura batalha se quiserem analisar o conteúdo 

filosófico das suas doutrinas. Os matemáticos são, em comparação com os químicos, 

sábios muito tranquilos quanto à racionalidade do seu saber: o misticismo dos 

números não o perturba. Pelo contrário, a matéria conserva sempre um mistério. […] 
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o ensino de elementar de química não pode ter o claro início do ensino das 

matemáticas. (BACHELARD, 1990, p. 30). 

 

Essa observação de Bachelard (1990) está em sintonia com nossa investigação e 

também com a percepção de muitos professores questionados. Decorre disso a noção de 

comunidade de prática e uma explicitação progressiva e a transmissão mestre/aprendiz. Uma 

decorrência natural é o ensino de química não poder ser dedutivo, não iniciar tão facilmente 

como no caso das matemáticas. Esse ensino mostra, desde o seu início, o horizonte e conflito 

com a matemática, com a tensão matéria/forma. A química aqui é necessariamente a 

investigação da matéria; mesmo que a forma sempre seduza e queira ganhar hegemonia, o 

primado da química é a investigação das propriedades materiais e esse deve ser o seu núcleo. 

 
Figura 25 - Proposta de desenvolvimento curricular e didático 

Praxis Química

Conhecimento Tácito 
Fenomenotecnia

Socialização, comunidade de 
prática,  habitar o instrumento

CONTEXTOS
História, Economia, Indústria, Academia

VALORES: Epistêmicos e não Epistêmicos
funcionalidade, utilidade, inovação, estética, intuição Tácita – Praxiologia

“A Química cria seus objetos”

Comunidade de prática, heurística, 
padrões, códigos

Fenomenotécnica - Pragmática
“pensa como as Mãos”
Habitar o instrumento

Classificações - Lógica
Esquemas conceituais: tipos, 

classes, natureza

Diagramática – Simbólica, Retórica
“Representação à realidade”

Diagramas, explicações estruturais
Representações semióticas

Processualidade - ?
Relação à substancia”

Processualidade, relações, mapas 
de reações

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Essa comunidade de prática deve ser feita junto à convivência no laboratório, o habitar 

o instrumento, na aprendizagem da fenomenotecnia química. Essas duas etapas constituem-se 
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numa dimensão ativa da química, orientada por uma filosofia pragmática, técnica e da ação, 

uma praxeologia e axiologia química que há de se desenvolver no futuro.  

Outra etapa é de coordenação, racionalização, objetivação e organização das 

atividades anteriores. Isso é realizado por meio de um sistema de classificações em que o 

aprendizado é feito por conceitualização, por uma linguagem diagramática, icônica e por um 

pensamento processual no qual os elementos da história e do tempo entram prioritariamente. 

Essas atividades devem ser monitoradas por uma filosofia da classificação, da imagem e do 

processo.  

Nasce um círculo didático específico. A aprendizagem em química deve inicialmente 

dar-se por uma imersão em uma comunidade de prática, em um ambiente cultural, em trocas 

de códigos tácitos e práticos, em transmissão de heurísticas (TALANQUER; MAEYER, 

2010; FORMOSINHO, 1987; NICOLE et al., 2010) e resolução de problemas. Seguindo 

Polanyi (1958), uma parte da aprendizagem e do ensino da química está na transmissão 

cultural mestre/discípulo, inscrita na tradição do uso e da manipulação de instrumentos, 

medidas e regras heurísticas que determinam a cultura química. 

Assim, no centro da química está uma dimensão antropológica e sociológica do 

trabalhar e transformar a natureza. A categoria de trabalho é fundante na química e seus 

objetivos relacionam-se com a própria necessidade de controle dos processos de 

sobrevivência humanas. Assim, elementos de economia, relação com a sociedade e a cultura 

devem fazer parte desse tópico de estudo. No futuro há que se desenvolver uma disciplina 

como cultura química ou sociologia química para o contexto da química.  

O objetivo principal dessa disciplina seria problematizar o pluralismo químico no pré-

científico da química. Alguns conteúdos que propomos seriam: contextos químicos; valores, 

objetivos e finalidades da química; autores, atores; instituições da química (indústria, 

academia). Essa disciplina ainda não existe no currículo.  

Nesse contexto, são introduzidos os elementos básicos de explicitação da práxis 

química. Primeiramente, sua relação com elementos da filosofia natural, os conceitos básicos 

como propriedades, elementos, substâncias, permanência, equilíbrio e estabilidade, 

problematizando-se as tensões químicas. As classificações devem ser entendidas como 

operador transversal, abordando os elementos de sua ontologia, os tipos naturais. Trata-se de 

compreender a diagramaticidade e a semiótica próprias do pensamento químico, as diversas 

formas de representações e a razão simbólica presentes na química, suas relações com as 

subdisciplinas, principalmente com a orgânica, a relacionalidade e processualidade do 
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pensamento químico e, finalmente, a lógica relacional e recursiva das construções químicas. 

Desenvolvem-se, assim, a competência representacional e sintética e a compreensão do 

sistematismo químico. 

Sintetizamos as seguintes dinâmicas para o desenvolvimento curricular. 

Complexificação e coordenação: socialização, imersão e participação. 

É necessário tornar mais complexo o conhecimento das substâncias e processos 

químicos para, depois, encontrar um princípio de ordem. Esse princípio de ordem não pode 

ser dado dedutivamente, porque ele só tem sentido para o contexto e os elementos a que se 

refere. Logo, uma primeira dinâmica na química seria uma complexidade necessária para uma 

posterior coordenação.  

Isso iria problematizar o lugar do laboratório e da matemática no currículo de química. 

Na atualidade, a matemática é vista só no início do currículo. Pensamos que o laboratório 

deve ser o núcleo do currículo, e suas inter-relações ocorreriam a posteriori, inclusive a 

necessidade da matemática, que, inicialmente, seria considerada como instrumento e, depois, 

como forma de pensar a química, como racionalização da química. 

Aproximações sucessivas às múltiplas contextualidades: Top Down e Bottom Up. 

 Seriam problematizadas as várias tensões químicas, o pluralismo, a polissemia de 

representações, conceitos, leis e teorias por movimentos de aproximações e pontos de vista. O 

currículo precisa fazer movimentos de Top Down e Bottom Up para estabilizar no aluno as 

categorias de relacionalidade, narrativa, comunidade e ação, bem como os diversos estilos 

cognitivos. 

Aproximação entre conhecimento pessoal e algorítmico.  

Os vários conteúdos de química têm uma aproximação ou distanciamento do 

conhecimento pessoal, tácito. Por exemplo, o laboratório tem grande participação do 

conhecimento pessoal, mas, em disciplinas mais teóricas como a físico-química, há uma 

participação menor do conhecimento pessoal. Nesse caso, o currículo deve possibilitar essa 

dinâmica. Um fluxo curricular possível seria construir a melhor narrativa dos múltiplos 

contextos, utilizando diagramações para encontrar relações e diversas aproximações 

sucessivas nas relações parte/todo e micro/macro, forma/matéria. 
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5.3.2 Estruturas ou campos de organização do currículo 

 

Por fim, em função das características nucleares e das dinâmicas acima analisadas, o 

currículo estabiliza estruturas que podem ser pensadas como organizadoras do currículo: 

Classificações; Diagramaticidade; Fenomenotecnia; Processualidade; Dimensão Tácita. Essas 

estruturas já foram problematizadas ao longo da tese, principalmente nos capítulos 3 e 4. 

Essas estruturas podem ser utilizadas como formação, análise, síntese e avaliação, tornando-se 

um instrumento valioso para pensar o currículo de química. Demonstraremos isso utilizando o 

diagrama fundamental da práxis química e analisando a historiografia da química, história do 

ensino da química e os subcampos da química. 

Historiografia da química.  

As dimensões da práxis química podem auxiliar a entender a história da química. 

Inicialmente, identificamos que a historiografia da química sofre influência da visão de 

ciência produzida pela física, que enfatiza muito as noções de leis e teorias (BENSAUDE-

VINCENT, 2009). Seguindo essa tradição, uma ciência seria madura quando possuísse leis e 

teorias bem formuladas e, se possível, axiomatizadas. A maioria dos historiadores da química 

aponta Lavoisier como protagonista da grande revolução, ou evolução química (DEBUS, 

1991). De um outro ponto de vista, o da constituição de uma linguagem, teríamos em Dalton 

o critério demarcador e o século XIX como sua grande expressão. Se víssemos pelo critério 

da prática ou pelo critério da relação instrumental, já com Robert Boyle teríamos atingido a 

transição para a química científica.  

Outra relação que fazemos é como as dimensões da práxis química nos dão eixos de 

análise para penetrar na química de diferentes perspectivas. Uma primeira relação é pelo 

sistema de classificação e organização (LÈVREFE, 2011), do esquematismo sempre presente 

e necessário na química, mas que, com Mendeleev, ganha um status do maior ícone da 

química e da ciência. A diagramaticidade também é outra perspectiva transversal à história, 

porque tem um carácter pictórico com os alquimistas e passa a ter centralidade com a 

linguagem icônica desenvolvida no seio da química orgânica. A evolução da semiótica 

química seria, assim, um eixo de análise da história da química. Lazslo (2012) analisa 

paralelos entre a linguística e a química. Para o autor, ambas as ciências dependeram de um 

sistema de representações para se tornarem ciências. Para Laszlo (2012, [não paginado]), da 

mesma maneira que a química, a linguística vai se tornar uma ciência somente quando 

começa a possuir representações:  
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[...] poder-se-ia pensar que a química tornou-se ciência com o advento da teoria 

estrutural em 1860. O fenômeno macroscópico tornou-se secundário diante das 

representações microscópicas. Inicia-se assim um processo de familiarização pelos 

cientistas e pelos químicos primariamente, com o mundo microscópico do 

inobservável. A linguística também tornou-se ciência muito depois, em meados do 

século XX quando Chomsky dirigiu atenção para a importância de representações 

para explicar observações empíricas do estudo da fala. 

 

Tomando a linguagem gráfica, o conjunto de representações e, portanto, a dimensão 

diagramática como parâmetro da ciência, a química pode ter-se tornado ciência a partir de 

1860, com o aniversário da teoria estrutural. O desenvolvimento dessa dimensão na química a 

faz ser uma ciência ―fundida na linguagem‖ (LASZLO, 2012). A fenomenotécnica é o 

coração da química, mas ganha proeminência somente após os anos 1950. A processualidade 

passa a ser proeminente depois do paradigma da análise e da síntese na atualidade; ela 

representa uma perspectiva sobre a própria química e é posterior, só tendo sido desenvolvida 

na atualidade. Por fim, a dimensão tácita ainda é pouco explorada. Ela representa uma 

perspectiva meta-algorítima. 

As controvérsias químicas podem ser pensadas pela disputa de duas dimensões de 

pensamento não suficientemente explicitadas. Por exemplo, a controvérsia da aceitação do 

modelo atómico entre von Helmhotz e Ernst Mach pode ser claramente uma disputa entre a 

dimensão diagramática, defendida por von Helmhotz, e a dimensão fenomenotécnica 

defendida por Mach. 

História da didática e currículo da química e as dimensões da práxis química.  

O ensino de química foi inicialmente descritivo e classificatório, com muita ênfase nos 

aspectos demonstrativos e, portanto, na dimensão classificatória e em conteúdos factuais, a 

química descritiva. Depois, com a reforma proposta por Justus Liebig, o ensino passou a ser 

experimental, com bastante ênfase no laboratório como elemento central e estruturador do 

ensino. Atualmente, o laboratório inclui a dimensão diagramática pelo uso dos recursos 

informacionais e de modelagem. 

O ensino descritivo da química foi desacreditado e, na atualidade, principalmente após 

a reforma curricular dos anos 1960, que incentivava o ensino por redescoberta, a dimensão 

fenomenotécnica, ou seja, a relação com a técnica e com os instrumentos está em pleno 

destaque. Nessa dimensão, os conteúdos mais valorizados são os procedimentais, retrato do 

ensino e das suas muitas dificuldades, já que os conteúdos procedimentais se podem dividir 

em: procedimentos heurísticos, nos quais se faz a explicitação de elementos conceituais, e, no 

outro extremo, procedimentos algoritmos. No caso do ensino da química, há uma grande 

ênfase nos procedimentos algorítmicos, tanto do ponto de vista das subdisciplinas mais 
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práticas, que utilizam algoritmos práticos, como nas subdisciplinas mais teóricas, como a 

físico-química, que utilizam algoritmos numéricos e matemáticos.  

Recentemente, após os anos 1990 e mais intensamente nos anos recentes com a 

importância dada aos processos de comunicação e linguagem no ensino, tem sido muito 

investigada a importância dos modelos na química (JUSTI, 2006; CHAMIZO, 2006, 2010) e, 

portanto, da dimensão diagramática da química, sendo cada vez maior a busca pela 

compreensão desse domínio (GILBERT; TREAGUST, 2009). Algumas dissertações de 

mestrado (GOIS, 2007; 2012) e de doutorado (ARAUJO-NETO, 2009) têm estudado esse 

domínio, principalmente no que diz respeito ao conceito de representação estrutural. Esses 

trabalhos têm feito uma aproximação da filosofia de Cassirer e de Peirce aos problemas da 

representação estrutural em química. Na atualidade, esse é um dos grandes domínios de 

investimento da investigação em ensino de química. Também essa dimensão representa uma 

aproximação do modelo semântico de ciência ou concepção modelo-teórica (ARIZA; 

ADÚRIZ-BRAVO, 2011). 

A dimensão tácita e a questão dos valores são parcialmente contempladas pela linha 

CTSA dos currículos. Esses currículos partem da ideia de contextualização e de temas 

geradores nos contextos sociais significativos, e não problematizam a especificidade da práxis 

química, ou seja, não problematizam um perspectivismo químico.  

Na química, a dimensão tácita é uma dimensão que merece ser fortemente investigada, 

pois a génese e o significado de muitos conceitos químicos têm relação com a dimensão 

prática e são regulados por valores como a utilidade e aplicações. As heurísticas, contudo, não 

são um tema muito trabalhado. A dimensão processual ainda não foi explorada no ensino de 

química, mas as noções de mapas de reações, redes reacionais e níveis podem oferecer muitos 

insights para a prática química. 

Um fato que identificamos com base em nossas discussões é que a didática da química 

tem sido pensada da perspectiva de uma dimensão, faltando a sua integração. Isso pode 

explicar alguns problemas do ensino de química. Primeiro, a naturalização química de 

conceitos primitivos e não indutivos da filosofia como: substância, propriedades, elementos, 

equilíbrio, estabilidade, os quais são da tradição da filosofia natural e não são problematizados 

no currículo, comprometendo a aprendizagem conceitual, bem como a aprendizagem das 

representações químicas. Esses conceitos são ressignificações para o contexto da química da 

tradição filosófica; logo, no seu ensino, eles devem ser ensinados a partir de sua fonte natural.  
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Outra questão é que a dimensão diagramática lida com o problema da imagem, da 

representação, e isso pode naturalizar a imagem e tornar um obstáculo a aprendizagem, 

inclusive a conceitual. Isso é verificado principalmente nas TICs que fazem intenso uso dos 

recursos mediáticos, mas não problematizam a questão epistemológica de fundo, tendo uma 

visão muito instrumental do conhecimento. Acabam por reificar a imagem e não 

problematizar a questão dos modelos e da representação em química. 

Outra questão refere-se à dimensão fenomenotécnica que lida com procedimentos; a 

não problematização conceitual gera procedimentos algorítmicos e a naturalização do 

instrumento e da técnica, automatizando práticas e potencializando um conhecimento técnico 

e pouco reflexivo, potencializando, portanto, mais a reprodução do que a produção de 

conhecimento. Camufla, assim, a formação superior de um futuro cientista bem como a 

formação de um tecnólogo. Outra questão refere-se à dimensão tácita que pode gerar uma 

autonomização sem reflexão da prática. 

Problemas epistemológicos micro-macro, já tão estudados na literatura (GILBERT, 

2009), e o problema de visualização podem estar relacionados com a não percepção dos níveis 

de organização da matéria. Isso está intimamente ligado às dimensões clasificatória e 

processual que lidam com duas ontologias diferentes, a ontologia de substância, que trabalha 

mais com o espaço, induzindo na química uma visão estática, e a ontologia de processos, que 

trabalha com a dimensão do tempo e da dinâmica, dando à química uma outra 

conceptualização para as entidades e os processos. Assim, essas dimensões devem ser 

integradas e pensadas no seu conjunto.  

Nas tradições da didática das ciências, mais propriamente da investigação em Didática 

das Ciências, não há objetivos uniformes. Devem ser consideradas as seguintes tradições 

(ANDERSON, 2007), todas elas visíveis no panorama atual: tradição da mudança concetual, 

em que a literacia científica se atinge por compreensão concetual; tradição sociocultural, em 

que o objetivo a atingir com a literacia científica é a participação numa comunidade de 

discurso e a tradição crítica em que a literacia científica visa o empoderamento 

(empowerment).  

A tradição da mudança conceitual mostra relação com a dimensão classificatória e 

descritiva da química, que analisa a ciência do ponto de vista sintático. Contudo, os conceitos 

nucleares da química ganham sentido na dimensão prática e axiológica (IZQUIERDO-

AYMERICH;ADÚRIZ-BRAVO, 2003). A resolução de problemas relaciona-se com todas as 

dimensões, mas tem muita relação com a dimensão tácita. 



318 

 

 
 

Subcampos da química e suas diferentes culturas.  

Baseado nos questionários e nas discussões é possível propor, até o momento, o 

seguinte quadro que evidencia subculturas da química. Todos os subcampos usam todas as 

dimensões. O que defendemos aqui é que cada subcampo da química potencializa uma ou 

mais dimensões da práxis química, e que assim pode ser melhor entendida e, 

consequentemente, ensinada. Utilizando o diagrama acima, uma hipótese que poderíamos 

levantar é que cada subcampo poderia ser compreendido pelos lados do tetraedro. Isso poderia 

instanciar diferentes culturas, estilos cognitivos e didáticos. 

No quadro abaixo, sintetizamos essas relações e as vinculamos com propostas 

didáticas. 

 
Tabela 35 - Evidências de subculturas da química 

Subdisciplinas Caracterizações e questões identificadas 

Questionários e programas Inferências a partir da Filosofia da química 

Orgânica Simbolismo, linguagem 

icônica 

Diagramas, classificações, explicações diagramáticas 

Físico-química Reducionismo  Processual, energeticismo, ontologia macroscópica, 

tempo 

Química analítica Tecnicismo  Arte combinatória, dematerialização 

Geral e Inorgânica Modelos atômicos 

Teoria ácido base 

Classificação, história, tipos naturais, 

Fonte: elaboração própria. 

 

A química analítica é marcadamente influenciada pela dimensão fenomenotécnica e a 

dimensão tácita. A revolução feita pela instrumentação após os anos 50, chamada segunda 

revolução química, propiciada pela aplicação da física, alterou completamente essa dimensão. 

O uso desses aparelhos, instrumentação e técnicas é fruto de uma aprendizagem 

eminentemente tácita, tendo o laboratório importância crucial.  

Um problema que pode ocorrer dessa dimensão é a autonomização da prática e a 

naturalização do instrumento. Como essa dimensão tem fortes relações com a intervenção, 

com a transformação de materiais, tem forte ligação também com o mercado e o sistema 

produtivo. Entretanto, no currículo de química, serão privilegiados os conteúdos didáticos, 

nos quais ocorrerá mais demanda de alunos e com os quais a seleção cultural do currículo de 

química mais se identificará. Em culturas marcadas por um pragmatismo, como a brasileira, 

isso é mais acentuado, a ponto de essas disciplinas serem selecionadas em detrimentos das 

outras.  
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Figura 26 - Relações entre subáreas da química, metodologias de ensino e as dimensões da práxis química 

Ênfase das 

Subdisciplinas

Ênfase das

Tradições do ensino

Analítica

Inorgânica

Orgânica

Físico-Química

Natureza da 

ciência

CTSA

Coaching

Mudança 

conceitual

Experimentação

Modelagem

TIC

Classificatória
Conceitos

Processual
Conceitos

Fenomentotécnica
Ténicas e instrumentos

Diagramática
Linguagem e 
comunicação

Tácita
Práticas, códigos, 

heurísticas

Andaimação

 

Fonte: elaboração própria. 

 

De todos os subcampos da química, a analítica é a que trabalha com menos aspectos 

gnosiológicos e declarativos e com mais conteúdos tácitos, privilegiando valores pragmáticos. 

É possível exercer a atividade de química analítica sem ater-se às dimensões cognitivas e 

teóricas da química, fundamentando-se em operações e rotinas práticas, muitas vezes de 

forma algorítmica, e utilizando a aparelhagem e a instrumentação da química sem ater-se aos 

seus princípios. No nosso questionário com os professores, identificamos que essa 

subdisciplina é a menos propensa a uma interação com a filosofia da química. Da discussão 

da filosofia da química identificamos que o filósofo Laszlo (2012) tem caracterizado uma 

filosofia específica para a analítica na forma de arte combinatória e como dematerialização. 

O que ocorre é que a regulação curricular nessa subárea dá-se não por valores de 

cientificidade, mas por outros valores, até pessoais, como disciplina e persistência. Privilegia-

se um estilo de aprendizagem muito prático e pragmático, o que pressupõe uma seleção e uma 

pedagogização da química ―enfeudada na prática‖, com forte dimensão tácita. Isso explicaria 

algumas observações da nossa prática pedagógica: os melhores alunos não são selecionados 

pelo currículo, o currículo seleciona os alunos com carácter mais pragmático e técnico. 

A orgânica é marcadamente inscrita na dimensão diagramática, exigindo um grande 

refinamento da competência representacional e visualização e a utilização de muitas 
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heurísticas, regras e protocolos, fato já muito identificado na literatura (GOODWIN, 2008, 

2008a, 2003). Também trabalha com a dimensão fenomenotécnica e tácita e com a dimensão 

classificatória, mas não é tão exigente conceitualmente. A dimensão processual poderia ser de 

grande utilidade para a orgânica, principalmente para pensar nas inter-relações das reações 

orgânicas e para formar redes relacionais de reações.  

A físico-química esta inscrita na dimensão fenomenotécnica e processual, exigindo um 

forte componente teórico e conceitual e ferramentas matemáticas. Exige uma abstração maior 

e seus conceitos são mais inclusivos. Também aqui há o risco de algoritmizar os conteúdos 

matemáticos. O problema do reducionismo teria muita relação com essa dimensão, como 

salientado por um professor questionado. 

A química geral e inorgânica é fundada na química descritiva e na dimensão 

classificatória, tendo o sistema periódico como o núcleo temático. De todas as subáreas, a 

físico-química é a de maior exigência conceitual, porque trabalha com conceitos mais 

abstratos e de maior inclusividade, como os conceitos de conservação da energia e da massa e 

de entropia. Por conta dessa questão, há uma exigência cognitiva e conceitual muito elevada e 

fortemente vinculada por valores científicos epistêmicos da ciência pura e teórica. Isso não 

permite que a seleção curricular ocorra por códigos de natureza tácita. Essa subárea tem um 

forte discurso regulador em critérios de cientificidade ligado à ciência pura, com alto grau de 

exigência teórica. 

 

5.3.3 Eixos explicitadores dos interesses, estilos e categorias químicas 

 

Na nossa proposta, não abandonamos a matriz disciplinar, tarefa já muito consagrada 

ao fracasso na história do currículo. Esta proposta busca articular epistemologia, didática e 

formação e também explicitar o interesse emancipatório. Toma como fonte as disciplinas 

acadêmicas, mas trabalhadas e iluminadas pela filosofia da química; fundamenta-se nos 

estilos da práxis química, nas dinâmicas acima explicitadas e organizadas em 5 eixos de 

formação. 

Os eixos relacionam de forma focal e distal os interesses humanos básicos, os estilos 

da práxis química, as dimensões da ciência e as categorias centrais da química, de tal sorte 

que o currículo funciona de forma recursiva e coordenada, tendo sempre a relação distal como 
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um fundo de referência na cultura geral e na cultura química e de forma focal em um ou mais 

dos elementos (estilos da práxis, interesses humanos, categorias e dimensões da ciência). 

 
Tabela 36 - Eixos do currículo proposto 

Eixos Foco 

Estilos da práxis Categorias Interesse 

Laboratório e 

fenomenotecnia 

Tácita e fenomenotécnica Comunidade e ação Prático 

Conteúdos 

Específicos 

Classificatória, Diagramática, 

processual 

Todas  Técnico 

Pesquisa e 

metaciências 

Todos, de forma explícita Todas, de forma explícita Emancipatório 

Didática e teoria do 

ensino 

Todas Todas  Prático 

Estágio e formação Todas Todas Prático   

Fonte: elaboração própria. 

 

Um primeiro eixo é o de laboratório, que deve ser organizado pelo seu 

modusoperandis e por sua história (fundamentos, química clássica e descritiva, análise, 

química instrumental, sínteses e modelagem). Foca-se no laboratório, um dos pilares e 

ambiente privilegiado da formação do químico. Trabalha com a dimensão tácita, a vivência no 

laboratório e com o habitar os instrumentos da química e desenvolve as categorias de 

comunidade e ação, a convivência no laboratório, e as categprias heurísticas. É iluminado e 

esclarecido por uma praxeologia, filosofia dos instrumentos e filosofia heurística. 

Um segundo eixo é composto pelas disciplinas específicas (matemática, física, 

química geral, inorgânica, analítica e físico-química). Este eixo foca-se no interesse técnico e, 

de forma distal, no interesse emancipatório e trabalha com as categorias da narrativa e 

aproximações, relacionalidade e diagramaticidade (de forma focal na orgânica) e 

contextualidade e níveis. Nesse eixo, deve-se trabalhar de forma triádica, relacionando a 

química, principalmente, com biologia, matemática e física. 

O terceiro eixo é das metaciências; foca-se na epistemologia, na competência reflexiva 

e no interesse emancipatório. Esse eixo problematiza a pesquisa e a ciência e explicita as 

categorias centrais da química, os estilos epistemológicos e didáticos, e articula com outros 

saberes. Inicia com fundamentos filosóficos e políticos da educação, uma disciplina de teoria 

da ciência (metaciências), a disciplina história e filosofia da química, métodos e técnicas de 

pesquisas educacionais, e finaliza com a disciplina de TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso). 

O quarto eixo foca-se no interesse prático e problematiza a didática e uma teoria do 

ensino em química. Trabalha com as categorias centrais e com os estilos cognitivos que 
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originam estilos didáticos. Inicia com teorias da aprendizagem, didática geral e continua com 

didáticas específicas (didática das ciências e didática da química). Finaliza com a realização 

de um projeto de ensino de química articulado com epistemologia e didática. 

 
Figura 27 - - Grade de disciplina da proposta curricular 

1º Semestre

360h (14.5.0)

Licenciatura em Química

Química Geral I

DQE XXX

90h (6.0.0)

TCC II

DQE (xxx)

30 h (0.0.1)

Química Geral II

DQE XXX

90h (6.0.0)

Química 
Inorgânica I

DQE XXX

60h (4.0.0)

Laboratório 1

Fundamentos

DQE XXX

750h (0.1.0)

Laboratório III

Instrumental

DQE XXX

75 (0.1.0)

Cálculo I

DQE XXX

75h (3.1.0)

TCC I
DQE XXX

30 h (0.0.1)

Química 
Orgânica I

DQE XXX

60h (4.0.0)

A Prática de Ensino e o 
Professor de Química

DQE XXX

45h (1.1.0)

Optativa II
DQE XXX

60 h (0.2.0)

Didática Geral

DCHL 

60h (2.1.0)

Didática da 
Química I – Fund.  

e proce

DQE XXX

60h (2.1.0)

Estágio Curricular 

DQE XXX

90h (0.0.2

Psicologia e 
Prática de Ensino

DCHL XXX

75h (1.2.0)

2º Semestre

375h (17.4.0)

3º Semestre

345 h (14.5.0)

4º Semestre

360  h (9.5.0)

Laboratório II

Química  Clássica

DEE XXX

75 (0.1.0)

Cálculo II

DQE XXX

75h (3.1.0)

Física Geral e 
Experimental I

DQE XXX

75h (3.1.0)

Geometria 
Analítica e Álgebra 

Vetorial

DQE XXX

75h (3.1.0)

Química 
Orgânica II

DQE XXX

60h (4.0.0)

Física Geral e 
Experimental II

DQE XXX

75h (3.1.0)

Química 
Inorgânica II

DQE XXX

60h (4.0.0)

Física Geral e 
Experimental III

DQE XXX

75h (3.1.0)

Laboratório IV

instrumental

DQE XXX

75h (0.2.0)

Didática da 
química II –

Tóp.Avançados

DQE XXX

60h (2.1.0)

5º Semestre

405  h (0.0.0)

Optativa

DQE XXX

60h (2.1.0)

Optativa I

DQE XXX

60h (0.0.0)

6º Semestre

375 h (0.0.0)

Fund. políticos e 
filosóficos da educação

DCHL XXX

45h (1.1.0)

Físico-Química I

DQE XXX

75h (3.1.0)

Química 
Analítica I

DQE XXX

90h (2.2.0)

Bioquímica 
Básica DQE XXX

75h (3.1.0)

7º Semestre

420 h (0.0.0)

Estatística e 
Probabilidade

DQE XXX

60h (4.0.0)

Físico-Química 
II

DQE XXX

75h (3.1.0)

Química Analítica 
II

DQE XXX

90h (2.2.0)

Laboratório V

Síntese

DQE XXX

75h (0.2.0)

8º Semestre

390 h (0.0.0)

Físico-Química 
III

DQE XXX

75h (3.1.0)

Química Analítica 
III

DQE XXX

90h (2.2.0)

Elementos de 
Geologia

DQE XXX

60h (2.1.0)

LIBRAS

DQE XXX

60h (2.1.0)

9º Semestre

150 h (0.0.0)

Optativa III

DQE XXX

75h (0.0.0)

Optativa IV

DQE XXX

60h (0.0.0)

Leitura e Produção 
Textual

DCHL XXX

45h (1.1.0)

Pesquisa científica

DCHL XXX

45 h (1.0.0)

História e filosofia 

da química

DQE XXX

60 h (2.1.0)

Teoria da ciência

DCHL XXX

60 h (2.1.0)

Fronteiras

Da química

DQE XXX

15 h (1.0.0)

Frontreiras

da química

DQE XXX

15 h (1.0.0)

Frontreiras

da química

DQE XXX

15 h (1.0.0)

Frontreiras

da química

DQE XXX

15 h (1.0.0)

Laboratório Vi

Síntese

DQE XXX

75h (0.2.0)

Laboratório Vii

Modelagem

DQE XXX

75h (0.2.0)

Laboratório Vii

Modelagem

DQE XXX

75h (0.2.0)

Metaciências e humanidades: competência reflexiva, interesse emancipatório

Laboratório:  Análise, síntese, modelagem, 

Temas abertos em química

Estágio Curricular 

DQE XXX

90h (0.0.2

Estágio Curricular 

DQE XXX

90h (0.0.2

Estágio Curricular 

DQE XXX

90h (0.0.2

Estágios  

Fonte: elaboração do autor 

 

O quinto eixo é de estágio supervisionado e foca-se na formação e ação pedagógica. 

Relaciona-se focalmente com todos os outros eixos. Os estágios devem problematizar os 

estilos da práxis química, formação e epistemologia. Inicia pela observação do espaço escolar 

e finaliza com um projeto de intervenção articulado entre estilos da práxis química, saberes 

docentes e desenvolvimento profissional. 

Em cada uma das disciplinas existem temáticas de interesse mais correlato com as 

subespecialidades. 
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Tabela 37 - Proposta de temáticas mais vinculadas a cada subárea 

Disciplinas  Sintática  Pedagógica  Filosófica  Autores  

Orgânica  Explicação estrutural 

As representações no 

tempo  

Modelagem 

Ensino como 

linguagem  

Filosofia dos 

signos  

Seibert (2001) 

Goodwin (2003)  

Analítica  Revolução instrumental   Filosofia 

reacionista e 

pragmatismo  

Lasso (1998)  

Físico-

química  

Relação física química 

Reducionismo e 

emergentismo  

Realismo estrutural 

processual  

Redes, mapas, 

recursão  

Filosofia de 

processos  

Joseph Earley, Ross 

Stein  

Química 

geral  

Classificações Sistematismo Filosofia da 

classificação  

Eric Scerri (2011) 

Lefévre (2012)  

Química 

sociedade e 

conhecimento 

Ética e profissionalismo 

Estética química 

Imagem pública da 

química  

Explicitação 

progressiva  

Filosofia da 

prática científica  

Kovac (2001, 2002)  

Fonte: elaboração própria. 

 

Para flexibilizar o currículo é introduzido um eixo de formação sobre fronteiras da 

química, que tem como objetivo problematizar as fronteiras do conhecimento químico, temas 

abertos entre filosofia, química e currículo.  

 

5.3.4 Aplicação do currículo: integração, transversalidade e profundidade 

 

À luz do debate, é possível inferir e repensar técnicas de ensino da química, algumas 

das quais são inéditas, tendo sido criadas nesta tese. Essas técnicas fundamentam-se em 

estruturas diagramáticas e buscam fazer uma representação espacial significativa da química. 

As outras técnicas são conhecidas e podem ser adaptadas ao trabalho com temáticas da 

filosofia da química.  

Instrumentos didáticos diagramáticos: técnicas inferidas da filosofia da química. 

Esses instrumentos foram criados nesta tese e não foram ainda testados e avaliados. 

São aqui propostos como técnicas de ensino e, obviamente, necessitam ser submetidos à 

avaliação em sala de aula. O quadro de tensões está sendo testado na disciplina História e 

Filosofia da Química, mas ainda não temos resultados quantitativos. Os demais foram usados 

em outros contextos e aqui são apenas propostos, não sendo apresentados resultados. 
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Uso explícito do diagrama das tensões.  

Essa técnica consiste em usar o quadro das tensões químicas para fazer uma varredura 

dos principais problemas da química. Ele pode ser usado em vários momentos no currículo da 

química, em várias disciplinas e em várias temáticas ao longo do fluxo curricular. As tensões 

da química permitem ao aluno fazer um flash da química e acessar facilmente aos problemas 

fundantes e organizadores da química. Cada temática da química, no nível sintático, 

pedagógico ou filosófico, cruza uma ou mais tensões. O uso continuado dessas tensões pode 

organizar cognitivamente o aluno, munindo-o contra muitos obstáculos conceituais e 

epistemológicos. 

A título de exemplo, é possível pensar nas seguintes temáticas: Classificações cruzam 

as tensões parte/todo, micro/macro, substância/processos; a química orgânica cruza as tensões 

natural/artificial, útil/risco, modelo/realidade; a analítica cruza essencialmente a tensão 

natural/artificial, a físico-química cruza a tensão nomotético/ideográfico. Em cada disciplina é 

possível elencar muitos desses problemas com recontextualizações diversas. Isso pode ser 

feito nos conteúdos específicos, pedagógicos e humanísticos, em suas várias 

recontextualizações. 

Um exemplo é o que está sendo realizado no momento na disciplina História e 

Filosofia da Química. Em cada uma das dimensões da práxis são estabelecidas relações com o 

quadro das tensões. Para cada uma das tensões foi subdivido um artigo que foca mais a 

atenção para uma destas temáticas. Dessa forma, o aluno tem a oportunidade de 

instrumentalizar-se com uma ferramenta de análise do pensamento ao mesmo tempo químico 

e filosófico. Nossos resultados ainda são qualitativos. São perceptíveis maior envolvimento e 

discussão sobre problemas da história e da filosofia da química, em consonância com os 

conteúdos específicos da química. 

Uso do diagrama da práxis química. 

O diagrama desenvolvido no capítulo 4 é por si só um instrumento de formação, 

análise, síntese e desenho. Ele pode ser usado para diversos fins, mas, principalmente, nas 

disciplinas de Didática da Química e Prática de Ensino. Pode ser usado em disciplinas como 

História e Filosofia da Química e outras de introdução à química. O diagrama relacionando 

com o modelo complexo de ciência e com os saberes docentes vai permitir ao aluno um 

pensamento metacognitivo, uma leitura dos elementos mínimos, dos descritos mínimos de 

uma ação docente. 

Níveis da linguagem química. 
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Um trabalho importante, salientando os níveis da linguagem química, é feito por Jacob 

(2001). Kaya e Erduran (2012) problematizam esse trabalho como uma especificidade 

química. Na tabela abaixo, faço uma adaptação desse trabalho em uma primeira aproximação 

desses elementos. 

Para uma boa aprendizagem em química é necessário ter um domínio dos quatro 

níveis da linguagem acima. O primeiro nível da linguagem química reflete o seu simbolismo, 

nomenclatura e regras de organização de sua nomenclatura atribuída aos entes químicos: 

átomos, substâncias ou compostos químicos e misturas químicas. 

 
Tabela 38 - Níveis da linguagem química 

Tipos Definição Exemplos na química 

Categorias 

Conceitos primitivos 

Conceitos puros e primitivos, 

nível de integração máximo 

com a filosofia. 

Substância, estabilidade, processos, relação, 

níveis, emergência, estrutura, representações, 

instrumentos, composição, mistura, matéria 

Teóricos 

 

Conceitos explicativos 

Usados para explicar e 

expressar uma relação entre 

fenômenos. 

Elementos, molécula, topologia, propriedades, 

ligação, valência, afinidade, reações, mecanismo, 

funcionalidade, reatividade, eletronegatividade 

Classe 

Conceitos descritivos 

Usados para descrever um 

conjunto de fenómenos 

Taxionomia química. 

Grupos funcionais: ácidos, sais, bases, óxidos, 

grupos funcionais da orgânica, reações químicas,  

Nominativos Nominativo, terminológico Simbologia química ortografia química 
Fonte: Adaptado de Jacob (2001). 

 

O segundo nível da linguagem química é, então, definido pela determinação e 

instanciação dos entes químicos, feito pela descrição de suas propriedades, o que possibilita a 

classificação e a taxonomia das substâncias químicas. Nesse nível de descrição da linguagem 

química, o conceito de propriedade é extremamente importante. 

Na química, a influência do realismo ingênuo, ainda pouco problematizado, tende a 

dar um caráter estático e menos dinâmico. Para Laszlo (1999, p.82), ―a molécula é vista sem 

movimento no espaço tridimensional euclidiano. Parece um fantasma da estrutura real; é uma 

entidade platônica, uma ficção não existente. Moléculas reais vibram, pulsam em constantes 

movimentos...‖. Jacob (2001) defende que deveríamos, então, definir a química estática e a 

química dinâmica. 

O terceiro nível da linguagem química contém termos que são usados para discursos 

abstratos, tais como elementos, compostos, soluções, misturas. São conceitos definidos no 

segundo nível, contudo, nesse nível fazem parte de leis, modelos e teorias em um contexto 

geral. Esse nível de linguagem possibilita um pensamento de ordem superior, permitindo 

analisar, sintetizar, fazer correlações, analogias, inferências. Trata-se de relações e funções 
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entre os membros da linguagem do segundo nível, sendo, portanto, um nível eminentemente 

conceitual e explicativo.  

Nesse nível é importante o entendimento do conceito de leis, modelos, teoria, hipótese, 

problema, fenômeno, experiência, experimento, indução, dedução, método, análise, síntese, 

que são termos estruturantes de qualquer domínio filosófico dentro do escopo da ciência e 

sugerem, pois, a profunda importância dos modelos para o desenvolvimento da aprendizagem 

em química (JUSTI, 2006; ADÚRIZ-BRAVO, 2003), da explicação química (SCERRI, 2005) 

e da natureza do conhecimento químico (ERDURAN, 2005). O quarto nível diz respeito aos 

termos que estruturam o conhecimento químico, que estão inscritos na filosofia. Conceitos 

como substância, propriedades, equilíbrio, estabilidade fazem parte da identificação dos 

problemas colocados pela química.  

Com respeito ao ensino, percebemos uma ênfase no primeiro e segundo nível com a 

química descritiva e no terceiro com a química teórica. O quarto nível ainda não foi 

problematizado. Em um nível mais inclusivo estão conceitos como substância, estrutura, 

processos, estabilidade, níveis, relação. Como não são problematizados no nível filosófico, 

eles são usados na comunicação química, na maioria das vezes, de forma implícita e intuitiva, 

como já bem trabalhado por Talanquer (2005, 2011).  

Alguns desses conceitos são primitivos. Por exemplo, quando dizemos o metal é duro, 

e não dizemos o duro é metal, já temos o conceito a priori de substância e a ele 

acrescentamos qualificações, predicações ou propriedades. O conceito de substância tem sido 

discutido ao longo da história. Aristóteles considerava três tipos de substância, concepção que 

tem sido um tema de grandes controvérsias. Peirce, por exemplo, não considera substância 

uma categoria do pensamento; para ele, a relação primária, a substância, já é um resultado das 

relações estabelecidas. Se isso será devido à influência da química em seu sistema filosófico, 

é questão. 

Linha do tempo das dimensões da práxis química.  

Construir linhas do tempo para: laboratórios e técnicas; representações químicas; 

sistemas de classificações; linha do tempo da história da química especificando as dimensões. 

Esses instrumentos poderiam ambientar salas de aula e poderiam ser usados pelos professores 

em diversos momentos durante o curso. Por exemplo, seriam muito valiosos nas disciplinas 

de introdução ao laboratório, para dar um quadro detalhado da linha do tempo do laboratório: 

o laboratório em Paracelso, para Lavoiser, para Leibig, antes dos anos 50, nos anos 70 e na 

atualidade. 
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Essa simples visualização diagramática conduz à síntese e à fácil penetração nos 

princípios da química, forma de especiação, relação com os instrumentos, diferentes 

conceituações ao longo da história, diferentes estilos cognitivos da química. 

Ressignificação de técnicas de ensino conhecida.  

Oficina de argumentação e metacognição. Essa oficina consistiria em aplicar as 

dinâmicas discutidas na tese no sentido de fazer o aluno pensar na química em seus múltiplos 

contextos, em movimento de Top Down e Botton up. 

Trabalho com conceitos epistêmicos.  

Essa foi uma temática intuitiva destinada a problematizar esses conceitos, verificar a 

conceituação precisa no dicionário e problematizar como se relacionam com a química. Por 

exemplo, os conceitos de causalidade, problema, teoria, lei e modelo devem ser 

problematizados na filosofia da ciência e na química. 

Complexificar conceitos. Uma vez identificados os conceitos mais importantes, eles 

seriam recursivamente tornados complexos em movimento de espiral ascendente. 

Trabalhar com controvérsias químicas. Trabalhar com as controvérsias químicas 

cruzando com as dimensões da práxis, as dinâmicas, as categorias e as tensões químicas 

Explorar os argumentos decisivos na história da química. Explorar esses argumentos 

relacionando-os com as categorias, dinâmicas e tensões da química. 

Trabalhar a estrutura conceitual de cada disciplina. Relacionar a estrutura conceitual 

de cada disciplina com as categorias, dinâmicas e tensões da química. 

 

5.3.5 Linhas orientadoras para a construção do currículo 

 

Por fim, iremos propor algumas linhas orientadoras da construção do currículo que 

acima explicitamos. 

Explicitar as tensões.  

Essa é a orientação primordial para a construção de um currículo de química. É 

necessário explicitar as várias tensões da química, articulando com a seleção curricular nos 

níveis sintático, pedagógico e filosófico. Isso mostrará ao aluno uma visão ampliada e rápida 

da essencialidade da química. 

Explicitar os principais diálogos da química.  
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O currículo de química deve transmitir e situar a química no conjunto dos saberes. 

Uma das linhas de construção do currículo é mostrar a química como um campo 

interdisciplinar de investigação que cruza e dialoga com diversos campos de pesquisa. Nesse 

sentido, o currículo deve se fundamentar nos principais diálogos da química. 

Mostrar diálogos com os clássicos da filosofia.  

O currículo explicita a importância econômica e material da química para a 

sobrevivência humana. Contudo, além da contribuição material e econômica, nossa 

investigação aponta também para a importância da cultura da química, no sentido de sua 

contribuição para a cognição humana no conjunto dos saberes humanos. Essa vertente é 

completamente negligenciada no currículo atual. Nesse sentido, o currículo deve mostrar os 

diálogos que a química faz com a filosofia e com os clássicos da filosofia. Principalmente, 

deve salientar a importância de Kant e a química, Hegel e a química, Peirce e a química, 

como também os filósofos da ciência e da química como Polanyi, Bachelar e Pierre Duhem. 

Estabelecer diálogos interdisciplinares.  

A relação com outras disciplinas é um dos problemas mais tradicionais da química. Os 

principais diálogos interdisciplinares que a química estabeleceu, historicamente, foram com a 

física e com a biologia. O currículo deve explicitar esses diálogos. Com a física e a 

matemática, pelo debate, fica patente o diálogo interdisciplinar em busca de sua 

fundamentação em bases matemáticas. Com a biologia fica patente a relação como ciência de 

serviço e as fronteiras atuais das nanotecnologias, bionanotecnologia etc. Das estruturas da 

práxis química, como analisado atrás, percebemos alguns diálogos importantes para serem 

explicitados no currículo. 

Construir o currículo pelo equilíbrio entre teoria e práxis, pensamento e ação.  

A organização atual do currículo faz uma separação entre teoria e prática. As aulas 

práticas desenvolvem-se separadamente das aulas teóricas. Mesmo os laboratórios de ensino 

são organizados espacialmente para não ministrarem aulas teóricas. Da nossa investigação 

nasce a proposta de alterar esse cenário. Devem-se ministrar, concomitantemente, aulas 

teóricas e práticas, em salas ambientadas. Isso faz coincidir o empirismo ativo, dimensão da 

ação e as formas de coordenação, classificação, diagramaticidade e processualidade.  

Um início desse debate está sendo proposto na UESB na forma de alterar o laboratório 

de ensino de química para que possa ser ministrado com aulas teórico-práticas. Os professores 

defendem que isso deva ser estendido aos demais laboratórios. 
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Figura 28 - Diálogos interdisciplinares mais importantes por dimensão da práxis 

Documentação

Lógica

Linguística

Topologia

Teoria dos grupos

EngenhariaArte, Arquitetura

História

Sistemas não lineares

Classificatória

Diagramática

Fenomenotécnica

Tácita

Processual

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Integrar os conteúdos da química em um modelo complexo de ciência.  

O currículo atual privilegia a dimensão gnoseológica em detrimento das dimensões 

praxeologias, retóricas e axiológicas. Essas dimensões são mais coerentes com a natureza 

interventiva da química.  

Articular epistemologia, formação e didática. Com base na nossa investigação, 

defendemos também a necessidade de articular esses três campos no currículo. Os eixos 

curriculares devem problematizar esses três domínios. 



330 

 

 
 

CONCLUSÃO 

 

 

Ao iniciar esta investigação fomos movidos por algumas inquietações básicas de nossa 

prática pedagógica: falta de diálogo e consenso no aparelho pedagógico da química; 

centralização na competência técnica e pedagógica; pouca reflexão; problemas conceituais e 

epistemológicos; falta de integração da especificidade epistemológica da química; grande 

diferença entre a química que se ensina e a química que se pratica. Defendíamos que parte 

desses problemas está contextualizada na relação entre química e filosofia.  

Seguindo a metodologia da grounded theory, nossa pergunta central era como integrar 

a filosofia da química no currículo de formação inicial de professores. Essa questão aberta nos 

encaminhou a questões mais fechadas, objetivos específicos e organizou a estrutura dos 

capítulos. As conclusões principais são respostas às problematizações desenvolvidas nos 

capítulos. No capítulo 1, perguntamos sobre a natureza do campo disciplinar da filosofia da 

química. No capítulo 2, nos perguntamos como a relação entre filosofia e química é 

recontextualizada no currículo de formação inicial de professores. No capítulo 3, construímos 

um perspectivismo químico identificando estilos da práxis química, organizando campos 

epistemológicos estruturantes e principais tensões químicas. No capítulo 4, pensamos essas 

estruturas como organizadoras de propostas curriculares que foram sintetizadas no capítulo 5. 

O debate da filosofia da química mostra um conjunto de problemas, atores e contextos 

que o currículo não pode deixar de levar em consideração. A nossa investigação, realizada por 

meio da grounded theory e do mapeamento, expôs algumas contradições, paradoxos, tensões 

que a pedagogia e o currículo da química terão de resolver. Um primeiro e central paradoxo é 

a centralidade e insulamento da química no conjunto dos saberes. Opostamente, apesar da 

pouca atenção da química pelos filósofos, nossa investigação apontou para uma centralidade 

da química na construção da ciência do século XX e também para outros saberes. Isso é 

evidenciado pela centralidade da Química, ainda que pouco reconhecida, na construção 

teórica de importantes filósofos/químicos como Bachelard, Peirce, Meyerson, Polanyi, 

Duhem, Cassirer.  

Esses são reconhecidos filósofos com contribuições no pensamento humano. No 

Brasil, excetuando-se Bachelard e Peirce, a contribuição desses filósofos/químicos foi 

fracamente explorada no contexto do ensino. Peirce iniciou a ser explorado em trabalhos de 
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mestrado e doutorado apenas nos últimos anos. Logo, há um campo de pesquisa ainda 

inexplorado. 

Outro paradoxo é a química ser a ciência mais interventiva e a que menos discute seus 

princípios e fundamentos (SCHUMMER, 2006). O contexto da química tem um foco na razão 

operativa, econômica, e pouco em problematizações dos fundamentos, sejam eles 

matemáticos, filosóficos ou epistemológicos. Isto gera na comunidade dos químicos um 

esvaziamento de sua esfera pública, ausência de crítica, reflexividade e politização do 

discurso e da práxis química. Nossa investigação avançou no sentido de propor uma química 

crítica, de inserir explicitamente uma dimensão crítica no currículo, além de identificar 

dificuldades para essa inserção. A química é uma ciência periférica, marginalizada, mas, 

contrariamente à sua prática, o ensino de química tende a ser essencializado. 

Identificamos outro paradoxo central no contexto pedagógico da química. Filósofos 

definem a química como ciência criativa, indutiva, prática, histórica, relacional, diagramática, 

classificatória, um exemplo de ciência interdisciplinar e tecnocientífica. É indutiva e 

fundamentada em explicações dedutivas; estuda processos com conceitos de estruturas 

(WEININGER, 2000); busca unificação na pluralidade: pluralismo e unificação 

(BACHELARD, 2000); ordena-se por complexificação dos seus entes (BACHELARD, 

2000). 

Em contrapartida, seu ensino é dogmático, conservador, dedutivo, redutivo 

algorítmico, um exemplo de ciência normal, fundamentado no treino de problemas fechados, 

uma evidência explícita de que a especificidade disciplinar da química não é transmitida no 

seu ensino. Nossa investigação avançou para detectar que a química é pensada como uma 

física aplicada e que o reducionismo é uma filosofia legítima, mas tornada uma ideologia no 

contexto pedagógico da química. 

Uma consequência imediata desses paradoxos é que a química que se ensina é distante 

da química que se prática. Isso faz o sistema pedagógico da química transmitir tacitamente as 

especificidades disciplinares. O ensino é destituído dos elementos da práxis química, de um 

perspectivismo químico, nossa primeira asserção. Verificamos também que os educadores 

químicos, no Brasil, e participantes do nosso inquérito e da amostra analisada, buscam uma 

emancipação sem atenção às ciências críticas. Isso leva à necessidade de construir um 

currículo que tenha equilíbrio entre interesse técnico e interesse emancipatório. A 

epistemologia social de Habermas nos indica que é preciso pensar as estruturas da própria 
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práxis como orientadoras da ação. Buscamos essas estruturas no debate da filosofia da 

química e as sintetizamos nas tensões químicas e nos estilos da práxis química.  

O avanço da investigação, fundamentada na grounded theory e no mapeamento, nos 

possibilitou pensar em estruturas, princípios e linhas de construção do currículo. 

Primeiramente para um currículo da filosofia da química como uma unidade curricular, depois 

para um currículo de formação de professores de química estabilizado nos estilos da práxis 

química e nas categorias de relacionalidade, narrativa, ação e aproximações. O desenho do 

currículo nos possibilitou pensar pela forma distal e focal entre as dimensões da ciência, 

estilos da práxis, categorias da química e interesse humanos básicos.  

Pensamos ser uma forma inovadora também para a teoria curricular em geral, no 

sentido de que problematiza uma antroposofia a partir da especificidade disciplinar e 

transforma o currículo disciplinar focalmente fiduciário da cultura humana. Ou seja, o 

currículo de química é fiduciário da cultura geral analisada distalmente, da formação 

profissional a serviço do avanço da cultura humana alargada. Conseguimos, assim, um 

desenho de currículo que compatibiliza as tensões atividade/estrutura, conteúdo/processo, 

objetivo/subjetivo, técnica/moralidade, microcurrículo/macrocurrículo. 

Nas seções abaixo sintetizamos as principais conclusões e afirmações por cada 

capítulo para sistematização. A afirmação virá destacada em itálico para maior 

esclarecimento.  

A filosofia da química constitui um campo disciplinar. 

No capítulo 1, caracterizámos e explicitámos o debate da filosofia da química e 

defendemos que ele constitui um campo disciplinar. Já se constitui em um corpo institucional 

formado por uma comunidade acadêmica internacional de variados países, instituições e 

formações. É uma disciplina com contribuições, principalmente, dos EUA, Reino Unido, 

Alemanha, França e Itália. Isso parece reafirmar o mapa da distribuição do conhecimento 

científico entre os centros e a periferia do sistema mundial da ciência, tendo os EUA ainda 

como centro principal, a Alemanha e o Reino Unido, como centros importantee e os outros 

países como periferia.  

Nos EUA, a filosofia da química é caracterizada como pertencente a químicos 

filósofos, na Europa a filósofos químicos, na Itália, especificamente, a químicos de formação 

e, no Brasil, a educadores que buscam subsídios na filosofia para resolução de problemas 

didáticos. Isso parece estar vinculado à organização curricular de cada país, bem como aos 
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estilos nacionais de investigação, com as tradições culturais e com o capital cultural de cada 

país. 

Chama atenção a aproximação brasileira ser por via de educadores químicos, ou seja, 

para resolução de problemas aplicados e não fundamentais, pelo viés do interesse técnico e 

não emancipatório. Isso mostra uma contradição com o discurso dos educadores químicos 

quando buscam emancipação. Nas secções abaixo, iremos problematizar em itálico as 

principais afirmações que nossa investigação permite sustentar. 

Além de uma base institucional, o debate já possui uma agenda própria de problemas, 

um objeto e conteúdos estabilizados, tendo como temas principais: autonomia disciplinar; 

ontologia química; modelos químicos; ética e química; instrumentação química; relação com 

a física e biologia; substância química (substância pura e mistura); estrutura molecular e 

química quântica; sistema periódico, elementos e substância simples; ligação química, e 

cinética; história da química; redução (muitos níveis); leis químicas, modelos e explicação; 

análise, síntese e desenho molecular; linguagem química; estética; análises conceituais: 

acidicidade, aromaticidade, quiralidade, orbital, grupo funcional, ressonância, valência, 

hiperconjugação. Justifica-se, pois, sem outra defesa, uma integração desse debate ao contexto 

do ensino por seu valor intrínseco. 

Pluralismo constitutivo da química.  

A química é uma ciência pluralista, fortemente inscrita em esquemas classificatórios, 

pensamento diagramático, simbólico, relacional, processual, heurístico e pela razão prática. É 

influenciada por valores estéticos, de criação e inovação e depende dos instrumentos e 

técnicas. A química é um campo científico marcadamente inscrito nas tensões entre 

ciência/técnica, academia/indústria, natural/artificial, útil/risco, além das grandes tensões 

filosóficas, micro/macro, parte/todo, contínuo/descontínuo, substância/processos, 

conceito/empiria, nomotético/ideográfico.  

Filósofos da química têm caracterizado o campo da química por forte inter-relação 

entre variados contextos (economia, indústria, academia) e variados autores (professores, 

investigadores, industriais, engenheiros). A ciência química tem sido caracterizada como 

explicativa (modo 1), interventiva (modo 2), pós-industrial, pós-académica, e como uma 

tecnociência. 

O adjetivo plural tem sido recorrente e transversal na literatura da filosofia da química. 

Efetivamente, para além do fato de a teoria em que se baseia a conceitualização da química 

não ser unificada, essa ciência tem sido reiteradamente caracterizada por vários tipos de 
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pluralismo: ontológico, metodológico, epistemológico e axiológico. A química cria seus 

próprios objetos, pensa com as mãos. Dessa forma, capitaneia as principais tensões entre a 

ciência, o mercado e a indústria, principal característica da ciência atual. 

Visão pluralista de ciência. 

A grande maioria dos filósofos da química advoga em favor de uma visão pluralista da 

ciência em lugar da visão monista baseada no modelo da física que privilegia a dimensão 

gnosiológica. Esse modelo, ainda hegemônico no currículo e na didática das ciências, é 

caracterizado principalmente por ignorar a maior parte da ciência (não só química, inclusive 

parte da física); pela escassa investigação da prática e a experimentação científica; por ignorar 

a ciência como intervenção; por focar numa ciência ideal e ignorar a ciência como se faz; por 

centrar no produto e não no processo, no contexto de justificativa e não no de descoberta. 

Pensamos que a química retrata uma imagem de ciência mais real, vinculada à intervenção, ao 

experimento e à prática científica do que a própria física. A química exige um modelo 

complexo de ciência para sua inteligibilidade. 

O negligenciamento da química fala da imagem de ciência no século XX e auxilia a 

entender a imagem de ciência hegemónica no século XX.  

Esse problema refere-se necessariamente ao cânone, tanto do campo disciplinar da 

química, que não desenvolveu ferramentas necessárias de reflexão e fechou-se em uma prática 

irrefletida, como da filosofia e da filosofia da ciência, que não tiveram a química como um 

problema, como objeto de análise e, assim, negligenciaram boa parte da ciência produzida no 

século XX. Negligenciaram a ciência mais produtiva e que mais interfere na condição 

humana.  

Vários fatores têm sido apontados na literatura para o negligenciamento da química no 

contexto da filosofia. Esse problema situa-se na interface das escolhas programáticas do 

currículo da filosofia e da química, principalmente no tocante à geração do currículo. Os 

principais fatores do negligenciamento que têm sido evidenciados são reducionismo, anti-

atomismo; aproximações da química com a tecnologia e indústria; ausência de uma pergunta 

fundamental; legado kantiano e de Dirac; pluralismo metodológico e o uso da abdução; 

ausência de teorias gerais da natureza.  

Localizamos mais uma tensão central. Filósofos da química procuram construir um 

modelo de ciência mais complexo e pluralista que o modelo hegemônico produzido até então. 

A principal constatação é o pluralismo da química e a centralidade na praxeologia e axiologia, 

oposto ao currículo que centraliza na dimensão gnosiológica. Essa é uma afirmação 
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importante para problematizações curriculares. Há a necessidade de se investir em um 

subcampo da sociologia da química. Há a necessidade de se investigar a cultura química e de 

inserir esse contexto no currículo de formação inicial. 

É necessário que haja a elaboração de disciplinas como sociologia e cultura química e 

a inserção de temas como contextos, subculturas, atores, organização, instituições, interesses, 

objetivos e finalidades da química. Esse não foi o foco da nossa investigação, mas apontamos, 

pela experiência direta com o currículo, a ausência dessas temáticas. Há a necessidade de se 

desenvolver uma química crítica. 

No capítulo 2, estudámos como está estruturada a relação entre filosofia, química e 

currículo na formação inicial de professores, no currículo escrito e real. Identificámos 

dificuldades e desafios para um currículo crítico em química, para a realização de uma 

química crítica. No Brasil, campo do nosso estudo, um desafio principal é resolver o conflito 

teórico entre uma emancipação sem atenção à filosofia e a falta da integração da 

especificidade química, uma perpectivação química no discurso da investigação em educação 

química e no ensino. Isso gera a necessidade de problematizar a práxis química e encontrar 

perspectivas internas à química.  

Apresentamos, de seguida, em síntese, alguns dos desafios e dificuldades para a 

elaboração de um currículo crítico em química e para a realização de uma química crítica que 

identificámos na nossa investigação. Nossa investigação avançou para identificar as seguintes 

razões: filosofia tácita dos professores; formação tecnicista, racionalista e disciplinar; falta de 

reflexão sobre a especificidade disciplinar da química; ausência da dimensão crítica no 

currículo; influência da historiografia positivista evidenciada na disciplina de história da 

química; hegemonia da dimensão operativa e econômica em detrimento da dimensão cultural 

e cognitiva; imagem disciplinar da química como central e utilitária.  

Salientamos, também, no conflito já iminente entre cultura científica e humanista na 

teoria curricular: a estrutura rígida e isolada do conhecimento escolar; a fragmentação, 

disciplinaridade, racionalismo e tecnicismo do currículo de química; a explosão do 

conhecimento químico que faz exigir novas sínteses curriculares; a endogenia, o 

produtivismo; conflito entre formação profissional e formação cultural; hegemonia do 

discurso químico em aspectos econômico em detrimento dos aspectos cognitivos e culturais; 

foco na razão operativa e pouco na razão reflexiva; historiografia positivista e filosofia da 

ciência antiga como as fontes privilegiadas de metaciências e do interesse emancipatório que 

não permite uma reflexão autêntica sobre a química. Reconhecemos também que o foco dos 
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professores se dá sobre sua prática profissional e pouco sobre os aspectos cognitivos da 

química. 

É possível identificar, implicitamente, na fala dos professores inqueridos, ideologias 

presentes no currículo, como reducionismo, desenvolvimentismo e endogenia. Em sua 

maioria, os professores não perspectivam a química filosoficamente. Apenas um professor 

defende a química como uma filosofia da natureza; majoritariamente os professores têm uma 

filosofia tácita que orienta suas práticas.  

Mesmo na investigação em educação química, esse debate somente é transposto de 

forma consolidada em 2012, quando, no momento da finalização de nossa tese, foi integrado 

como tema da revista Science & Education, uma revista dedicada à história e à filosofia das 

ciências e ao seu ensino. Isso reflete a dificuldade do campo disciplinar da química em 

integrar temas das humanidades. 

No Brasil, a comunidade de químicos, apesar de ser a segunda maior do mundo, é a 

que menos integrou a filosofia da química, e o fez através da educação, diferentemente dos 

outros países. Como explicar que uma comunidade tão grande de químicos como a brasileira 

dê tão pouca importância a um debate já instalado em nível internacional? E, ao mesmo 

tempo, como explicar que a comunidade de educadores químicos busque superar a 

racionalidade técnica sem dar importância à filosofia, mas sim à pedagogia?  

Uma resposta a essa pergunta deve estar contextualizada, obviamente, num problema 

curricular. Primeiramente, em um problema da teoria curricular no Brasil e, em segundo 

lugar, no currículo de química. Intuímos que esse problema deva estar relacionado a fatores 

como a influência tecnicista das teorias de currículo no Brasil; o currículo disciplinar e 

técnico; a ausência da disciplina de filosofia do currículo do segundo grau e somente 

retomado no ano 2008; a posição periférica do Brasil no sistema mundial de ciência que o faz 

ser consumista de ciência e não produtor, bem como as características da sociedade brasileira 

com atenção demasiada à política e ao pragmatismo.  

Um eixo de análise pode ser apontado na polêmica entre a pedagogia tecnicista e a 

pedagogia critica no Brasil (SAVIANI, 2008). No centro dessa polêmica está a relação entre a 

competência técnica e a competência política, que, no Brasil, parece ser mal construída, sendo 

uma entendida como dissociada da outra. Sobre essa polêmica, Saviani (2008, p. 30) afirma 

que ―é justamente porque a competência técnica é política que se produziu a incompetência 

técnica dos professores, impedindo-os de transmitir o saber escolar às camadas dominadas‖. 

Ou seja, a falta da competência técnica inviabiliza a competência política. A falta da 
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realização do interesse técnico inviabiliza a realização do interesse emancipatório. Não há 

realização do interesse emancipatório sem a realização do interesse técnico. A nossa 

investigação explicita, assim, uma tensão básica a ser resolvida pelo currículo brasileiro. 

Há uma busca, no Brasil, de uma pedagogia emancipatória sem atenção à filosofia. 

As fontes referenciadas nas propostas pedagógicas e nas reformas curriculares no 

Brasil são quase sempre a pedagogia e sociologia. Foca-se em um interesse prático e não no 

interesse emancipatório. Existe assim uma necessidade de se construir um currículo de 

química baseado na práxis química, em sua própria especificidade disciplinar, bem como um 

fomento à dimensão crítica no currículo de química. 

A epistemologia que já está integrada no currículo de química no Brasil não é 

indicadora nem de um modelo complexo de ciência nem de um modelo específico da química. 

Identificamos que a epistemologia integrada ao currículo é de cunho gnoseológico, 

declarativa e pouco funcional. Não integra as dimensões retórica, praxiológica e axiológica. 

Há, assim, a necessidade de fomento desses campos de conhecimento, principalmente da 

química que cruza essencialmente as dimensões praxiológicas e axiológicas. 

Há necessidade de pensar uma estrutura específica para o currículo de química. 

O inquérito aos professores e investigadores mostra que eles apresentam uma Filosofia 

de ordem tácita e, implicitamente, orientada por um fisicalismo redutor e por um currículo 

pensado pela tradição. Um desafio curricular que a nossa investigação explora é construir um 

currículo emancipatório baseado na especificidade disciplinar.  

A riqueza do debate entre filosofia e química não é verificado no currículo real.  

Na fala dos professores e nos projetos políticos pedagógicos, a especificidade 

epistemológica da química é transmitida tacitamente. O currículo foca no interesse técnico e 

na dimensão sintática dos conteúdos, sem levar em conta outras dimensões humans dos 

conteúdos. Isso coloca a necessidade de se identificarem estruturas transversais entre didática 

da química, história da química e filosofia da química que possam fundamentar e orientar 

decisões curriculares e didáticas nas subdisciplinas de conteúdos específicos, humanísticos e 

pedagógicos. 

Essa estrutura transversal deve compor uma epistemologia da química em um modelo 

complexo de ciência que inclua as dimensões gnosiológica, praxeologia, axiológica e 

retórica da química, um equilíbrio entre pensar, agir e comunicar. 

Deve também articular com os saberes docentes e estar fundada na especificidade da 

química. Identificamos que, no currículo de química, uma estrutura que possa articular e 
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integrar os domínios pedagógicos, humanísticos e científicos ainda não foi problematizada. O 

conhecimento disciplinar, conhecimento do conteúdo, é, de longe, a fonte de conhecimento 

mais importante, embora não suficiente, e mais central para a formação de professores, 

saberes docentes e para o currículo. 

A racionalidade técnica é inultrapassável, o que pode e deve ser feito é integrá-la e 

limitá-la em uma estrutura epistemológica mais ampliada. 

A comunidade de ensino de química no Brasil é construída sobre a crença na 

superação da racionalidade técnica. Uma consequência é opor-se e não problematizar as 

especificidades dos conteúdos químicos. A filosofia da química pode reverter esse quadro, 

construindo perspectivas filosóficas e pedagógicas baseadas nas especificidades químicas. A 

epistemologia social de Habermas, ao explicitar as estruturas invariantes entre interesse e 

conhecimento, pensamento e ação torna possível integrar as discussões entre didática e 

currículo, pensamento e ação, na prática curricular e de formação de professores. A filosofia 

deve orientar a práxis, no sentido de esclarecer domínios de pensamento e ação estabilizados 

no devir histórico. 

É possível pensar os conhecimentos químicos, empírico-analíticos, por sua própria 

natureza, integrados em uma estrutura epistemológica mais ampliada, como propõea 

epistemologia social de Habermas, de forma que seja possível retirar daí os elementos 

formativos e integrá-los em estruturas prático-moral e em estruturas de um modelo complexo 

de ciência. Isto, entretanto, não se faz negando o conhecimento disciplinar e a racionalidade 

técnica, nem mesmo buscando sua superação, mas integrando em uma racionalidade 

ampliada, no caso a racionalidade comunicativa, que pense a práxis com base em invariantes 

emergidos histórica e socialmente. 

Currículo fundado na práxis.  

É possível propor um currículo de química fundado na práxis química, de forma que a 

filosofia da química tenha uma importância decisiva em elucidar estruturas sintáticas, 

filosóficas e pedagógicas. Assim, a nossa proposta dialoga e propõe certo tipo de 

essencialismo, pois considera o conhecimento do conteúdo primordial e parte dele, ao 

identificar, ao modo da filosofia de Habermas, estruturas transversais e invariantes de uma 

antroposogia filosófica instanciada na química. Nossa investigação avançou ao propor as 

classificações, diagramaticidade, procesualidade, fenomenotecnia e dimensão tácita como 

domínios da práxis química estabilizados na história de longa duração. 
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Essas estruturas, no nível sintático, filosófico e pedagógico, fundadas na práxis 

química, podem agora ser entendidas e integradas em uma dimensão alargada. Isso possibilita 

integrar a química no conjunto dos saberes pelas inscrições que a química faz com a filosofia 

e, ao mesmo tempo, articular currículo, didática e formação, pensamento e ação a partir 

dessas estruturas.  

Todos esses desafios nos fizeram propor uma alternativa curricular fundamentada na 

práxis química, em um perspectivismo químico. No capítulo 3, buscámos os elementos 

carácterísticos da práxis química que têm sido discutidos pela filosofia da química. 

Explorámos e organizámos estruturas subjacentes e relevantes para o currículo de formação 

inicial de professores de química. Em primeiro lugar, caracterizámos as várias identidades 

químicas e organizamos seis campos principais. Nossa investigação avançou ao caracterizar 

cada campo estruturante por um par de substantivo capaz de dar sentido ao campo.  

No campo de correspondência e racionalidade, caracterizamos a química como uma 

ciência dos processos e das substâncias, vinculada principalmente a uma filosofia de 

processos. No campo de linguagem e representação, caracterizamos a química como uma 

ciência diagramática e classificatória, vinculada à filosofia dos signos e da classificação. No 

campo de intervenção e método, caracterizamos a química como uma ciência dual e 

interventiva, vinculada a uma filosofia da ação e dos instrumentos. No campo de contextos e 

valores, caracterizamos a química como uma ciência real e criativa, vinculada a uma filosofia 

heurística.  

Nos últimos dois campos ainda há pouca produção e ainda não é possível estabilizar 

uma descrição. No campo de evolução e juízo, a química é mais bem caraterizada como uma 

ciência central e utilitária, ao passo que, no campo de normatividade e recurso, a 

caracterizamos como uma ciência intercultural e pluralista. A química é eminentemente uma 

ciência da práxis, é uma ciência impura. É um protótipo de ciência fundado na dialogia entre 

conceito e empiria. Há consenso entre os filósofos da química acerca da impossibilidade da 

teoria pura em química e de uma interculturalidade. 

Além de mapear as caracterizações da química, mapeámos os principais problemas. 

Nossa investigação avançou para caracterizar temas transversais como: o reducionismo, 

emergência e autonomia química, modelos químicos, instrumentação e especiação química; 

ontologia: tipos naturais, classificações, ontologia de processos, realismo processual 

estrutural, realismo de entidade, realismo experimental; ética e estética química; tecnologia e 
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profissionalismo em química; pensamento matemático na química; tabela periódica; 

características das leis químicas. 

Nossa investigação avançou e caracterizou as principais tensões químicas: 

Substância/Processos; Micro/Macro; Estático/Dinâmico; Parte/Todo; Modelo /Realidade; 

Qualitativo/Quantitativo; Estrutura/Composição; Indutivo/Dedução; Análise/Síntese; 

Intervenção/representação; Explicação/Ação; Natureza/artefacto; Academia/Indústria; 

Ciência/Técnica; Criar/Descobrir; Útil/Risco; Real/Ideal; Artificial/Natural; 

Nomotética/Ideográfica; Descrição/Normatividade; Monismo/pluralismo.  

Essas tensões, possíveis de serem pensadas, são sempre resolvidas na práxis. Na nossa 

investigação organizamos essas tensões em um instrumento diagramático. Para um trabalho 

futuro pretendemos organizar essas tensões para compreender diagramaticamente a química 

em um nível sintático (disciplinar), filosófico e pedagógico.  

Também organizámos as dimensões da práxis química que viemos a denominar, por 

crítica de um educador da química, de estilos cognitivos, didáticos e epistemológicos da 

química. Nossa investigação avançou para caracterizar cinco estilos cognitivos, 

epistemológicos e didáticos: classificações, diagramaticidade, processualidade, dimensão 

tácita e fenomenotecnia. Mostramos que esses estilos delimitam diferentes problemas 

didáticos e curriculares. Ainda não há investigações que explorem esse domínio teórico. 

Nossa investigação é pioneira. 

Nossa investigação avançou, ainda, para caracterizar um instrumento diagramático 

para a práxis química, que pode servir como instrumento de formação, desenho e análise. Esse 

instrumento, além de validado pela comunidade internacional do ensino de química, foi 

utilizado ao longo da tese em diversos momentos. A dimensão fenomenotécnica e 

diagramaticidade são as mais trabalhadas. Na atualidade, a diagramática também é muito 

investigada. Falta, entretanto, pensar essas duas dimensões de forma integrada e articulada. 

Nenhuma dessas estruturas é usada como domínio de especificidade.  

No capítulo 4 viemos a problematizar como esses elementos podem orientar e 

fundamentar uma práxis pedagógica e curricular nos cursos de formação inicial de 

professores. Relacionámos essas estruturas subjacentes à filosofia da química na 

problematização de seleções curriculares, organização, articulação e inovação curricular 

mostrando que a filosofia da química, além de um valor intrínseco, tem um valor instrumental 

de orientar o currículo de química.  
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Inicialmente, apresentamos o quadro das tensões químicas para entender como se dão 

as seleções curriculares. Defendemos que uma melhor problematização e refinamento futuro 

desse instrumento pode ser um auxílio importantíssimo para pensar o currículo de química. A 

investigação futura pode fazer uma cartografia mais afinada sobre esse instrumento e 

caracterizar melhor a química, o ensino de química e a filosofia da química.  

Esse instrumento permite identificar desafios do currículo e escolhas mais 

esclarecidas: superar a visão substâncialista e essencialista pelo pluralismo ontológico; 

integrar substâncias e processos em uma rede de relações que substitua o essencialismo pelo 

relacionismo; superar a supremacia da visão micro por uma perspectiva Top Dow e Bottom 

Up; superar o realismo ingênuo pela problematização da diagramaticidade e realismo 

processual estrutural.  

Em seleções macrocurriculares identificámos a necessidade de caracterizar a química 

como uma tecnociência e um campo interdisciplinar em face do academicismo, racionalismo 

e tecnicismo irrefletido; há uma necessidade de valores científicos explícitos e da 

problematização da ética em face da endogenia e do produtivismo; há a necessidade de 

problematizar a química como uma ciência histórica e contextual face ao dedutivismo. 

Também foi possível propor inovações curriculares que foram analisadas. Na 

disciplina de Didática II da Universidade do Porto, foi possível verificar que os alunos 

mudaram suas posições da imagem manifesta para imagem científica, do foco em aspectos 

econômicos e utilitários para aspectos cognitivos da química; ampliaram suas estruturas 

sintáticas e substantivas; integraram didática, formação e epistemologia da química; 

reconheceram, explicitamente, o pluralismo químico. 

No capítulo 5 retomámos a questão norteadora e propomos orientações, princípios, 

estruturas, perspectivas, modelos e linhas de construção de um currículo de química de 

formação inicial de professores. Propomos a investigação da filosofia da educação química 

como um subcampo na educação química. Esse objetivo foi consolidado no último ENEQ e 

foi apresentado um trabalho no último ENPEC (2013). Os eixos principais de uma filosofia da 

educação química são uma filosofia pluralista que instancie as categorias seletivas de 

contextualidades e níveis; uma filosofia relacionista que instancie as categorias centrais de 

diagramaticidade e processualidade; uma epistemologia histórica que instancie as categorias 

de narratividade e aproximações; uma filosofia intercultural e da ação que instancie as 

categorias da comunidade e ação. 
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Nossa investigação avançou também para identificar as ideologias presentes no 

currículo. Denunciámos o reducionismo que insiste na química como uma ciência exata e não 

permite que outros estilos cognitivos se expressem como a diagramaticidade, as classificações 

e heurísticas. Denunciámos o produtivismo como uma ideologia que autonomiza uma razão 

operativa que não reflete sobre o que, nem sobre o para que de suas produções; denunciámos 

ainda a endogenia e o desenvolvimentismo ao caracterizar a química como ciência útil e 

central, contudo, com um currículo fechado que não considera os conteúdos de interface. 

Nossa investigação avançou ao propor perspectivas de ensino dos filósofos da 

química. Identificámos a perspectiva linguística, que propõe a química e o seu ensino como 

uma linguagem; outra perspectiva é a sintética, que utiliza a caracterização da química por 

uma razão histórica; a perspectiva heurística, que se foca na descoberta, ponto de vista e 

percepção, ao entender a química também como uma arte. Baseados nos estilos da práxis 

química, podemos propor uma perspectiva baseada no sistematismo químico que focaria a 

atenção na rede coerente de conceitos e em seu sistema de documentação.  

Essas múltiplas perspectivas mostram a complexidade da química para muito além do 

fisicalismo que insiste em prescrever um ensino dedutivo e empobrecido. Nenhuma dessas 

perspectivas exaure por si só a complexidade da química e de seu ensino; elas são 

complementares.  

Nossa investigação ainda avançou ao propor um currículo de química mais condicente 

com sua filosofia. O currículo proposto caracteriza-se por ter um equilíbrio entre formação 

técnica e formação humanista, interesse técnico e emancipatório. É um currículo eclético, 

acadêmico e crítico; é um currículo fundado na competência reflexiva e apresenta uma 

transversalidade com base nos conteúdos. 

Denominámos comunidade e coordenação, em concordância com Bachelard, como 

duas categorias centrais na química. A comunidade é formada pela investigação da matéria, 

pela fenomenotecnia e pelas práticas tácitas transmitidas pelas gerações. Isso dá centralidade 

ao laboratório e a uma filosofia da ação, a uma axiologia e praxeologia. A coordenação é feita 

por um sistema de classificação (conceitos empíricos), uma linguagem diagramática e um 

pensamento processual. Apresenta as seguintes dinâmicas: complexificação e coordenação: 

socialização, imersão e participação; aproximações sucessivas às múltiplas contextualidades: 

Top Down e Bottom Up; recuo e aproximação entre conhecimento pessoal e algorítmico.  

Integrar a filosofia da química por meio da definição de uma filosofia da educação 

química pode ser um tema em direção ao qual o futuro dessa investigação deve encaminhar-
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se. Uma das possíveis finalidades da filosofia da educação química é racionalizar o processo 

de seleção curricular e isso pode ser levado a cabo por meio do quadro das tensões.  

No capítulo 5 viemos a pensar, em termos de proposições linhas, eixos de uma 

filosofia da educação química e a possibilidade de elaborarmos um currículo de química em 

outra direção. A esse currículo demos o nome de ―Comunidade em Coordenação‖. Esse 

currículo alinha-se na perspectiva do diálogo entre a competência técnica e pedagógica e 

centra sua atenção na competência reflexiva propiciada pelas categorias desenvolvidas pela 

filosofia da química. Chegámos até às categorias principais: narrativa, relacionalidade, 

diagramaticidade, pluralismo, interculturalidadeções, aproximações e ação. 

A proposta de currículo defende a formação de um profissional intelectual crítico, 

capaz de articular a dimensão técnica da química com sua função emancipadora e cultural. 

Articulando uma esfera pública, crítica, política e cultural por ampliação da dimensão técnica 

da química.  

O currículo proposto apresenta característica eclética e integrada.  

Tem uma base eclética ao buscar juntar diversas fontes do saber e busca integrar em 

uma base crítica e problematizada pelas lentes da química. Nesse sentido o currículo proposto 

dialoga com o essencialismo, com o currículo acadêmico e com o interesse técnico, ao 

identificar essas estruturas transversais na práxis química, sendo essa enraizada no operar da 

própria química, em sua estrutura e funcionamento disciplinar. Contudo, vai além do 

essencialismo ao identificar essas estruturas como estruturas antropológicas e instanciadas na 

química, sendo, assim, fator de emancipação e humanização por meio da práxis química.  

A química oferece um contexto epistemológico privilegiado de humanização.  

A proposta do currículo oferece uma oportunidade de humanização por meio da 

química. Primeiramente, o exercício cognitivo da razão diagramática e do sistema de 

documentação químico; em segundo lugar, o exercício do convívio pacífico com a falibilidade 

das conjecturas teóricas, a razão não dogmática da química e o não absolutismo de suas 

construções cognitivas; em terceiro, o exercício do pluralismo em todas as esferas, axiológica, 

praxelógica, gnosiológica e retórica; a rede variada de contextos, atores e autores da química. 

Contudo, uma constatação é a ausência desses contextos no currículo da química. 

Currículo organizado por eixos e pela estrutura do conhecimento tácito. 

Toda essa problematização se encaminhou para um desenho curricular por eixos e 

organizados na forma e estrutura do conhecimento tácito, de forma focal ou distal, 

organizando por eixos formativos. Essa forma de organização nos parece inovadora na teoria 
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curricular. Identificamos três domínios necessários para articular. Primeiramente, os 

interesses humanos básicos; em segundo lugar, os estilos da práxis química e, em terceiro, as 

tensões da química e as categorias básicas. Cada eixo problematiza de forma focal e distal 

esses domínios. Pensamos que essa forma de organização poderia ser aplicada em qualquer 

área de conhecimento e instalaria uma antroposofia em cada domínio de especificidade 

disciplinar. Ao mesmo tempo que problematizaria a especificidade disciplinar, focando no 

microcurrículo, articularia com a dimensão macrocurricular, com a dimensão cultural e 

filosófica. 

Organizamos o currículo em cinco eixos. O primeiro eixo é o laboratório e a 

fenomenotecnia química que problematiza análise, síntese e modelagem; esse eixo articula-se 

com todos e é fundamental para os subeixos de conteúdos específicos: desenvolvimento de 

métodos químicos; fundamentos matemáticos, químicos e físicos; química e ciências 

biomoleculares.  

O segundo eixo é formado pelas metaciências e pela pesquisa. Esse eixo explicita o 

interesse emancipatório, na reflexão e na dimensão crítica ainda não sistematizada nos 

currículos. Problematiza os fundamentos filosóficos dos estilos da práxis química, teoriza a 

ciência, insere a química no contexto dos saberes e finaliza com uma investigação de trabalho 

de final de curso. Este eixo curricular ainda está pouco sistematizado nos currículos. Nossa 

investigação avançou em sua organização. 

O terceiro eixo é didática e teoria do ensino da química. Nesse eixo problematizam-se 

os estilos epistemológicos e didáticos da práxis química, a especificidade disciplinar com a 

didática da ciência, história do ensino de química e as tradições didáticas. Foca-se no interesse 

prático. Articulam-se nesse eixo a dimensão pragmática dos estilos da práxis química e as 

categorias químicas. Finaliza-se esse eixo com a construção de um projeto de ensino. 

O quarto eixo é o de formação e ação pedagógica. Nesse eixo problematiza-se a 

química sob outro viés, por integração com a formação e desenvolvimento profissional. 

Um quinto eixo busca flexibilizar o currículo, inserindo temas abertos e de fronteiras 

da química. Isso pode ser feito através de seminários abertos. 

Na aplicação do currículo também propomos as seguintes atividades:uso explícito do 

diagrama das tensões; uso do diagrama da práxis química; níveis da linguagem química; linha 

do tempo das dimensões da práxis química; trabalho com conceitos epistêmicos; trabalho com 

controvérsias químicas; explorar os argumentos decisivos na história da química; formular a 

estrutura conceitual de cada disciplina.  
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Por fim, propomos linhas orientadoras para a construção do currículo: explicitação das 

tensões; explicitação dos principais diálogos da química: diálogos com os clássicos da 

filosofia, diálogos interdisciplinares; construção do currículo pelo equilíbrio entre teoria e 

práxis, pensamento e ação; integração dos conteúdos da química em um modelo complexo de 

ciência. A nossa investigação, como um trabalho de fronteira, explorou outros contextos e 

permitiu sustentar algumas afirmações. Deixaremos essas afirmações em itálico para facilitar 

a identificação. 

A filosofia da química contribui para a filosofia da ciência, pode contribuir e alterar o 

próprio currículo da filosofia da ciência e da filosofia (LOMBARDI; PÉREZ, 2011; 

SCHUMMER, 2006). Afirmam esses autores que a investigação deve oferecer guias e 

orientações para relações entre filosofia e ciência para além dos temas normalmente 

investigados. A química pode contribuir com o contexto de aplicação devido à sua imensa 

relação com a indústria; pode contribuir com o contexto de descoberta, pois as sínteses 

químicas são necessariamente atos criativos. Pode contribuir com a axiologia científica, pois 

como a atividade principal dos químicos, nos últimos 200 anos, tem sido a criação de novas 

substâncias, os químicos lidam com problemas relacionados à ética. 

A filosofia da química contribui com outra imagem de ciência para a didática das 

ciências.  

Pode também contribuir com o contexto da didática das ciências e da epistemologia e, 

por consequência, com o fundamento e a didática das ciências que têm sido amplamente 

caracterizados por uma imagem distorcida de ciência, principalmente pelo quadro analítico do 

positivismo lógico que transmite uma ciência neutra, objetiva, como tem sido reiteradamente 

apontado na literatura. 

A filosofia da química propõe novas referências teóricas para o ensino de química e 

ciências.  

Como outro desenvolvimento consequente da nossa investigação surge uma proposta 

de explorar o pensamento de outros autores como Pierre Duhem, Michael Polanyi, Charles 

Sanders Peirce, Ilya Prigogine e Whitehead, como ferramentas teóricas para pensar o 

currículo de química. 

Necessidade de rever a obra de Gaston Bachelard como filósofo da química.  

Propõe-se a integração desse autor, inclusive na literatura em educação química, ainda 

pela via da física. É analisada sua produção como reflexo da teoria da relatividade e das 

geometrias não euclidianas. Os principais livros de filosofia da química são negligenciados, 



346 

 

 
 

inclusive na literatura em educação química. Logo, sendo Bachelard um dos autores mais 

representativos da filosofia da química e um dos mais integrados, pelo menos no Brasil, há 

uma necessidade urgente de pesquisar essa temática. Essa é uma contribuição que a química 

pode oferecer à filosofia da ciência, ainda não muito explorada.  

Importância do contexto da educação para o progresso da química.  

A percepção é que a química cresce por uma atividade pedagógica e didática. Existe 

uma busca de didatização no progresso da química. Os principais livros de química foram 

feitos com objetivos didáticos. A química foi feita para ser ensinada. Esse é um tema ausente 

ainda nas problematizações da filosofia da química. 

A filosofia da química oferece contribuições epistemológicas para pensar o contexto 

da educação.  

Essa é uma hipótese ainda na forma de indícios; a química especifica características 

muito parecidas com as das ciências da educação. Por exemplo, a química lida com muitas 

tensões inerentes e próprias do pensamento humano como: parte/todo, micro/macro, 

teoria/prática, intervenção/explicação, nomotético/ideográfico etc. A química lida com um 

pluralismo constitutivo, trabalha com múltiplos contextos, múltiplos olhares; com a 

provisoriedade de teorias e representações; com a busca da melhor narrativa; no intermédio 

entre representação e intervenção, teoria e prática. Utiliza a percepção e observação como 

ferramenta central de sua epistemologia ao trabalhar com o pensamento tácito. A filosofia da 

química é intercultural e da ação. Por essas razões, pensamos, com o relativo distanciamento, 

que essa especificidade epistemológica da química pode dar subsídios heurísticos para a 

reflexão sobre especificidades epistemológicas da própria educação. 

Necessidade de investigação da relação entre filosofia, química e currículo. 

Uma implicação imediata decorrente da investigação foi propor um grupo de 

investigação situado entre química, filosofia e currículo. Isso foi feito e o grupo já está 

cadastrado no CNPq, integrando 14 investigadores e 4 estudantes. São investigadores de áreas 

muito distintas (história, linguística, física, química, física, matemática, educação). Definimos 

que  

o grupo de investigação em Química, Filosofia e Currículo pretende aproximar o 

debate do campo disciplinar da filosofia da química para pensar problemas 

relacionados ao ensino, currículo e formação de professores em química. Pretende-

se, inicialmente, investigar as mais variadas formas de relações entre filosofia, 

química e currículo para, a partir dai, localizar novos horizontes teóricos para pensar 

o sistema de ensino da química. Busca-se propor novos modelos de currículos, 

perspectivas filosóficas, pedagógicas e curriculares específicas a partir da práxis 

química. O grupo também pretende produzir material para subsidiar práticas 

curriculares, principalmente nos cursos de formação inicial de professores de 

química. (RIBEIRO, 2013). 
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O grupo tem as seguintes linhas de investigação já cadastradas: a presença da química 

nos clássicos da filosofia; a presença da razão histórica na química; aproximações e 

distanciamentos entre o pensamento físico e o químico; Bachelard como um autêntico filósofo 

da química; estruturas, dinâmicas e orientações curriculares a partir da filosofia da química; 

filosofia da educação química; inovações curriculares fundamentadas na filosofia da química; 

modelo de currículo de química a partir da práxis; o pensamento diagramático na química; o 

pensamento matemático na química; o pensamento tácito na química; paralelos entre a 

química e a linguística; perspectivas não reducionista do ensino de química. 

Até ao momento foram realizados alguns trabalhos. Um primeiro foi a orientação de 

oito monografias. A primeira monografia teve como título, O conhecimento tácito na 

formação e ensino e aprendizagem em química: o caso das práticas de iniciação científica da 

UESB (ROMÃO, 2013). Nesse trabalho, o objetivo foi investigar até que ponto o 

conhecimento tácito pode fornecer categorias para pensar as práticas de ensino e 

aprendizagem em química. A segunda monografia, com o título A história da química nas 

universidades brasileiras, buscou pensar a temática da história da química no currículo de 

licenciatura em química (SANTOS, 2000). A terceira monografia, com o título A aula de 

laboratório no ensino superior: um estudo de caso na UESB, buscou identificar categorias 

para pensar a aula de laboratório no ensino superior. Essa monografia identifica a 

transversalidade do laboratório e da fenomenotecnia da prática investigativa em química.  

Uma quarta monografia, com o título O pensamento matemático na química e no 

ensino de química, investigou a relação entre química e matemática na filosofia da química e 

entre os professores brasileiros. Essa investigação constatou uma necessidade emergente de 

alterar essa componente curricular. Em sua maioria, os professores usam a matemática básica, 

e a matemática que consta no currículo e não a problematizada pelos filósofos da química. 

Uma quinta monografia intitulada A formação humanista do químico na Bahia (Brasil) 

identificou a falta de priorização da dimensão crítica nessas universidades. 

Também como ações do grupo de investigação e como resultado da tese, algumas 

inovações curriculares na UESB estão tendo início. Para o futuro, pretende-se encaminhar 

uma reforma curricular de amplo alcance, tendo como fundamento elementos 

problematizados sobre a práxis química aqui nesta investigação. Nossa primeira reforma 

curricular foi na disciplina de história e filosofia da química, relatada anteriormente.  

Outra inovação está em andamento na disciplina de TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso), na qual se busca uma integração entre os conteúdos específicos e pedagógicos. 
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Primeiramente, foi proposto aos alunos que escolheram trabalhos investigativos na área 

técnica que fizessem uma articulação de sua investigação com domínios pedagógicos e 

humanísticos. Os resultados foram surpreendentes, dentre os quais: a criação de um coletivo 

em torno da educação; explicitação da tensão entre ensino e investigação como eixo central na 

formação e no currículo; aumento do diálogo entre os professores especialistas e os 

professores de ensino de química; maior articulação entre epistemologia, formação e didática. 

Os alunos já mobilizaram muitos temas da filosofia da química como: finalidade e objetivos 

explícitos da química; sustentabilidade como um objetivo do currículo de química; 

interdisciplinaridade da pesquisa em química; química verde; migração de conceitos químicos 

como antioxidantes; problematização da tensão natural/artificial no contexto da química 

orgânica dos produtos naturais. 

Isso nos encaminhou para mudar a visão instrumental e microcurricular da educação 

da maioria dos professores. Os professores que constam do grupo são professores de 

disciplinas específicas e de outras áreas de investigação. Isso nos possibilita os diálogos e os 

consensos necessários para articular domínios reflexivos no currículo. Uma contribuição em 

andamento do grupo é propor um currículo mínimo para a licenciatura em química e integrar 

e sistematizar a dimensão crítica no currículo, iniciada nesta investigação. Como indicadores 

do currículo mínimo pretende-se a articulação com: modelo complexo de ciência; integração 

entre formação, didática e epistemologia; dimensões cognitivas dos conteúdos.  

Outra contribuição do grupo foi criar o observatório da licenciatura em química, que 

utiliza o contexto de produções e apresentações do TCC para pensar em eixos estruturantes 

para o currículo e formação da licenciatura em química da UESB. 
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