
 1

Pierre Duhem 
 

Algumas reflexões sobre as teorias físicas1 
 
 

1. Sobre o Fim da Física Teórica 
 

O espírito humano, posto na presença do mundo exterior para conhecê-lo, encontra 
primeiramente o domínio dos fatos. Ele vê que um pedaço de âmbar, friccionado por um 
pano de lã, atrai à distância uma bolinha de sabugueiro sustentada por um fio de seda; que um 
pedaço de vidro, friccionado por um pano de lã, age da mesma maneira; que um pedaço de 
cobre, friccionado com o mesmo pano de lã, ainda age da mesma maneira, desde que o 
pedaço de cobre e o pano de lã sejam ambos sustentados por um cabo de vidro, etc. Cada 
observação, cada nova experiência lhe traz um fato novo. 
 
O conhecimento de um grande número de fatos forma um aglomerado confuso que constitui 
propriamente o empirismo. Esse conhecimento de fatos particulares nada mais é que o 
primeiro grau do conhecimento do mundo exterior. Pela indução, o espírito, transformando os 
fatos cujo conhecimento lhe é dado, chega ao conhecimento das leis experimentais. Assim, os 
fatos que acabamos de citar e os outros fatos análogos que o espírito pode observar, 
conduzem-no por indução a esta lei: todos os corpos, convenientemente friccionados, tornam-
se aptos a atrair um bolinha de sabugueiro suspensa por um fio de seda. Criando uma palavra 
nova para exprimir a propriedade geral que essa lei afirma, ele diz: por meio de um 
friccionamento conveniente, todos os corpos se eletrizam. 
 
Compete aos filósofos analisar o mecanismo do procedimento indutivo que permite passar 
dos fatos às leis; discutir a generalidade e a certeza das leis assim estabelecidas. [...] 
 
O conhecimento das leis experimentais constitui a ciência puramente experimental, tão 
elevada acima do empirismo como a lei o é acima do fato particular. Mas a ciência puramente 
experimental não é o último termo do conhecimento do mundo exterior. Acima dela está a 
ciência teórica. Aquilo que nos propomos estudar é a natureza dessa ciência, tomando como 
exemplo a teoria mais próxima da perfeição, que recebeu o nome de física matemática. 
 
A ciência teórica tem por fim aliviar a memória e ajudá-la a reter mais facilmente o 
aglomerado das leis experimentais. Quando uma teoria é constituída, o físico, ao invés de 
reter isoladamente um aglomerado de leis, não necessita reter senão a lembrança de um 
pequeno número de definições e proposições enunciadas na linguagem das matemáticas. As 
conseqüências que a análise permite que ele deduza logicamente dessas proposições não têm 
nenhuma relação de natureza com as leis que constituem o objeto apropriado de seus estudos, 
mas fornecem-lhe uma imagem delas. Essa imagem é mais ou menos semelhante, porém 
quando a teoria é boa, essa imagem basta para substituir o conhecimento da lei experimental, 
nas aplicações que o físico quer fazer. [...] 
 

                                                 
1 Aula inaugural do Curso de Física Matemática e de Cristalografia da Faculdade de Ciência de Lille, publicada 
com o título “Quelques Réflexions au sujet des Théories Physiques”, Revue des Questions Scientifiques, XXXI, 
1892, p. 139-177. 
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2. Das Definições na Física Teórica 
 

Em primeiro lugar, o físico, interessado em constituir a teoria que reunirá um conjunto de 
leis, toma, uma após outra, as diversas noções físicas sobre as quais se assentam essas leis. A 
cada uma dessas noções físicas, faz corresponder uma grandeza, algébrica ou geométrica, 
cujas propriedades representam as propriedades mais imediatas das noções físicas 
correspondentes. 
 
Assim, trata-se de constituir a teoria do calor? As leis mais elementares que se trata de 
coordenar por meio dessa teoria fazem intervir uma noção, a noção de quente. [...] O quente 
não é concebido por nós como suscetível de adição. Essa noção não é, para nós, redutível a 
uma grandeza. 
 
Mas se a noção de quente não é redutível a uma grandeza, isso não impede em absoluto que o 
físico lhe faça corresponder uma certa grandeza, a que chama de temperatura, que ele 
escolhe de tal maneira que suas propriedades matemáticas mais simples representem as 
propriedades da noção de quente. [...] 
 
[Há] uma correspondência entre a noção de quente e a grandeza algébrica a que chamamos 
temperatura. Entre essas duas idéias, o quente a temperatura, não há nenhuma espécie de 
relação de natureza: o quente nos é agradável ou desagradável; ele nos aquece ou nos 
queima; a temperatura pode ser adicionada a outra temperatura, ser multiplicada ou dividida 
por um número. 
 
Mas, em virtude da correspondência estabelecida entre essas duas idéias, uma torna-se o 
símbolo da outra, de tal maneira que, constatando que a temperatura de um corpo tem um 
valor determinado, constata-se quais são os corpos tão quentes, mais quentes ou menos 
quentes que esse corpo. Em virtude dessa correspondência, toda lei física relativa ao quente, 
lei enunciada por uma proposição da linguagem comum, é traduzida simbolicamente por uma 
proposição matemática concernente à temperatura. [...] 
 
O que acabamos de dizer acerca da temperatura poder-se-ia repetir, ao menos no que há de 
essencial, para todas as definições de grandezas que se encontram no começo de qualquer 
teoria física. Vê-se que as definições físicas constituem um verdadeiro vocabulário: assim 
como um dicionário francês é um conjunto de convenções que faz corresponder a cada objeto 
um nome, da mesma maneira, também numa teoria física, as definições são um conjunto de 
convenções, fazendo corresponder uma grandeza a cada noção física. [...] A definição das 
diversas grandezas, próprias a simbolizar as noções sobre as quais uma teoria se assentará, 
constitui a primeira dentre as operações das quais resultará essa teoria. [...] 
 

3. Das Hipóteses na Física Teórica 
 

[...] Entre as diversas grandezas que supomos definidas, estabeleceremos um certo número de 
relações, expressas por proposições matemáticas, a que daremos o nome de hipóteses. 
Tomando as hipóteses como princípios, delas desenvolveremos logicamente as 
conseqüências. 
 
Dentre essas conseqüências existem algumas que, em virtude das definições estabelecidas, 
poderão traduzir-se em proposições que se assentam unicamente sobre noções físicas, isto é, 
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em proposições que apresentam a forma das leis experimentais. Essas conseqüências são o 
que se chama de conseqüências experimentalmente verificáveis da teoria. 
 
Essas conseqüências experimentalmente verificáveis ordenam-se em duas classes: as 
conseqüências que se traduzem por uma lei experimental exata e as conseqüências cuja 
tradução está em contradição com uma lei experimental. 
 
Se as conseqüências da teoria que a experiência confirma formam um conjunto extenso e 
variado, a teoria terá cumprido o fim que lhe estava designado. Ela permitirá aos físicos 
esquecer todas as leis experimentais que, por seu meio, lhes é permitido reencontrar, para 
guardar somente a lembrança de algumas definições e hipóteses; a teoria será boa. Se, ao 
contrário, a teoria não fornece senão um pequeno número de conseqüências verificáveis pela 
experiência, ela não terá cumprido seu fim de coordenação; ela será inadequada. 
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