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Pierre Duhem 
 

Algumas reflexões acerca da física experimental1 
 
 

PRIMEIRA PARTE — O QUE É UMA EXPERIÊNCIA DA FÍSICA? 
 
 

1. Uma experiência da física não é simplesmente a observação de um fenômeno; 
é, além disso, a interpretação teórica desse fenômeno 

 
O que é uma experiência da física? Eis uma questão que surpreenderá, sem dúvida, mais de um 
leitor da Revue des Questions Scientifiques. É necessário formular essa questão? A resposta não é 
evidente? Produzir um fenômeno físico dentro de condições tais que se possa observá-lo exata e 
minuciosamente, com o auxilio de instrumentos apropriados, não é esta a operação que todo o 
mundo designa por estas palavras: uma experiência da física? 
 
 Entremos num laboratório; aproximemo-nos dessa mesa repleta de vários aparelhos: uma 
pilha elétrica, fios de cobre recobertos de seda, cadinhos cheios de mercúrio, bobinas, uma barra de 
ferro que sustenta um espelho. Um observador introduz em pequenos orifícios a haste metálica de 
uma ficha cuja extremidade é feita de ebonite; o ferro oscila e, pelo espelho ao qual está ligado, 
transmite-se sobre uma régua de celulóide uma faixa luminosa da qual o observador segue os 
movimentos. Isso é, sem dúvida, uma experiência: esse físico observa minuciosamente as oscilações 
do pedaço de ferro. Perguntemos agora o que ele faz; responderá: "estudo as oscilações da barra de 
ferro que sustenta o espelho"? Não; ele responderá que mede a resistência elétrica de uma bobina. Se 
nos surpreendermos, se lhe perguntarmos que sentido têm essas palavras e que relação elas têm com 
os fenômenos que ele constatou, que constatamos ao mesmo tempo que ele, responderá que esta 
questão necessitaria de explicações bastante longas e nos mandará fazer um curso de eletricidade. 
 
 Com efeito, a experiência que vimos ser feita, como toda experiência da física, comporta 
duas partes: consiste, em primeiro lugar, na observação de certos fenômenos; para fazer essa 
observação, basta estar atento e ter os sentidos suficientemente apurados; não é necessário saber 
física. Em segundo lugar, ela consiste na interpretação dos fatos observados; para poder fazer esta 
interpretação, não basta ter a atenção de sobreaviso e o olho exercitado, é preciso conhecer as teorias 
admitidas, é preciso saber aplicá-las, é necessário ser físico. Todo homem pode, se vê claramente, 
seguir os movimentos de uma mancha luminosa sobre uma régua transparente, ver se caminha para a 
direita ou para a esquerda, se se detém neste ou naquele ponto; não tem necessidade, para isso, de 
ser um grande cientista; mas se ignorar a eletrodinâmica, não poderá concluir a experiência, não 
poderá medir a resistência da bobina. 
 
 Tomemos um outro exemplo. Regnault estuda a compressibilidade dos gases; toma uma 
certa quantidade de gás; encerra—o num tubo de vidro; mantendo a temperatura constante, mede a 
pressão que o gás suporta e o volume que ele ocupa. Dir-se-á que temos aí a observação minuciosa e 
precisa de certos fenômenos, de certos fatos. Seguramente, diante de Regnault, nas suas mãos, nas 
mãos de seus auxiliares, os fatos se produzem. É o relato desses fatos que Regnault consignou para 
contribuir com o avanço da física? Não. Num visor, Regnault vê a imagem de uma certa superfície 
de mercúrio chegar até uma certa marca. É isto que ele inclui no relato de suas experiências? Não, 
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ele conclui que o gás ocupa um volume com um certo valor. Um auxiliar levanta e abaixa a lente de 
um catetômetro até que a imagem de um outro nível de mercúrio chegue a nivelar-se com a linha de 
uma retícula; ele observa, então, a disposição de certas marcas sobre o nônio do catetômetro. É isso 
que encontramos na dissertação de Regnault? Não, o que lemos é que a pressão suportada pelo gás 
tem determinado valor. Um outro auxiliar vê, num termômetro, o mercúrio nivelar—se a uma certa 
marca invariável. É isso o que ele consigna? Não, registra—se que a temperatura era fixa e atingia 
um certo grau. Ora, o que são o valor do volume ocupado pelo gás, o valor da pressão que ele 
suporta, o grau de temperatura ao qual ele é levado? São fatos? Não, são três abstrações. 
 
 Para formar a primeira dessas abstrações, o valor do volume ocupado pelo gás, e para fazê-la 
corresponder ao fato observado, isto é, ao nivelamento do mercúrio a uma certa marca, é preciso 
aferir o tubo, isto é, fazer apelo não somente às noções abstratas da geometria e aritmética, aos 
princípios abstratos sobre os quais repousam estas ciências, mas, ainda, à noção abstrata de massa, 
às hipóteses da mecânica geral e da mecânica celeste que justificam o emprego da balança na 
comparação de massas. Para formar a segunda, o valor da pressão suportada pelo gás, é preciso usar 
noções tão profundas e tão difíceis de serem obtidas como as noções de pressão e força de ligação; é 
preciso pedir auxilio às leis matemáticas da hidrostática, fundadas elas mesmas sobre os princípios 
da mecânica geral; fazer intervir a lei da compressibilidade do mercúrio, cuja determinação remete 
às mais delicadas e controversas questões da teoria da elasticidade. Para formar a terceira, é preciso 
definir a temperatura, justificar o emprego do termômetro; e todos os que estudaram com algum 
cuidado os princípios da física sabem o quanto a noção de temperatura está distante dos fatos e é 
difícil de apreender. 
 
 Assim, quando Regnault faz uma experiência, ele tem fatos diante dos olhos e observa 
fenômenos; mas o que nos transmite dessa experiência, não é o relato dos fatos observados, mas 
dados abstratos que as teorias admitidas lhe permitiam substituir pelos documentos concretos que 
ele realmente recolhia. 
 
 O que Regnault faz, é o que faz necessariamente todo físico experimental; é por isso que 
podemos enunciar este princípio, cujas consequências serão desenvolvidas por este estudo: 
 
 Uma experiência da física é a observação precisa de um grupo de fenômenos, acompanhada 
da INTERPRETAÇÃO desses fenômenos. Essa interpretação substitui os dados concretos realmente 
recolhidos pela observação por representações abstratas e simbólicas que lhes correspondem em 
virtude das teorias físicas admitidas pelo observador. 
 
 

2. Esse gênero de experiência caracteriza as ciências que chegaram à fase dita racional 
 
Declarando que a interpretação dos fatos por meio de teorias admitidas pelo observador é parte 
integrante de uma experiência da física, que é impossível, em tal experiência, dissociar ou separar a 
constatação dos fatos e a transformação que a teoria lhes faz sofrer, poderemos escandalizar mais de 
um espírito zeloso do rigor científico. [...] 
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