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RESUMO 

 

No contexto das pesquisas da área de ensino de ciências que defendem a História e a Filosofia 

da Ciência (HFC) como abordagem didática para problematizar aspectos da Natureza da 

Ciência (NDC) no ensino, este trabalho parte das seguintes questões: Como a interface entre 

episódio histórico e temas de NDC pode ser materializada a partir da construção de narrativas 

históricas? Quais as potencialidades e dificuldades de trabalhar temas da NDC a partir de 

narrativas históricas? Como narrativas históricas podem fomentar a discussão e compreensão 

de temas da NDC? Mais especificamente, objetivou-se investigar as potencialidades e 

limitações de trabalhar temas de NDC com professores de Física em formação inicial, a partir 

de narrativas históricas, tomando como base os debates sobre a natureza da luz no início do 

século XIX. Nesse intuito, inicialmente, foram analisados estudos sobre a natureza da luz na 

primeira metade do século XIX, especificamente com referência aos contextos francês e 

britânico, a partir de fontes primárias e secundárias, buscando-se compreender o episódio 

histórico e seus aspectos conceituais e epistemológicos. Na sequência, buscou-se investigar 

como o episódio histórico estudado pode contribuir para a discussão de temas da NDC no 

ensino de física. A partir da interface entre episódio histórico e temas da NDC, foi construída 

uma narrativa histórica como ferramenta para a discussão de temas de NDC na formação de 

professores. Na parte empírica da pesquisa, foi elaborada uma intervenção didática que 

buscou problematizar temas de NDC a partir da narrativa histórica construída. A intervenção 

foi realizada em um componente curricular do curso de Licenciatura em Física da 

Universidade Estadual da Paraíba. Para obtenção dos dados foram utilizados questionários, 

entrevistas, gravações em áudio das discussões ocorridas em sala e registro das notas de 

campo da professora-pesquisadora após as aulas. A análise dos dados forneceu indicativos de 

que a narrativa histórica construída com base no episódio histórico contribuiu para a 

problematização efetiva de diversos temas da NDC. A maioria dos alunos apresentou uma boa 

compreensão acerca dos temas de NDC problematizados ao longo da proposta. No entanto, a 

intervenção também evidenciou a complexidade envolvida em problematizar concepções 

sobre NDC dos estudantes – futuros professores em formação. 

Palavras-chave: Natureza da Ciência (NDC); História e Filosofia da Ciência (HFC); 

narrativa histórica; natureza da luz. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In the context of research in the area of science teaching that advocates History and 

Philosophy of Science (HPS) as a didactic approach to problematizing aspects of the Nature 

of Science (NOS) in teaching, this thesis starts from the following questions: How does the 

interface between historical episode and themes of NOS can be materialized from the 

construction of historical narratives? What are the potentialities and difficulties of working on 

NOS themes from historical narratives? How can historical narratives foster the discussion 

and understanding of NOS issues? More specifically, the objective was to investigate the 

potentialities and limitations of working on themes of NOS with Physics teachers in 

initial/undergraduation formation, starting from historical narratives, based on the debates 

about the nature of light in the early nineteenth century. With this aim, studies were initially 

carried out on the nature of light in the first half of the 19th century, specifically with 

reference to the French and British contexts, from primary and secondary sources, in order to 

understand the historical episode and its conceptual and epistemological aspects. In the 

sequence, we sought to investigate how the historical episode studied can contribute to the 

discussion of themes of the NOS in Physics teaching. From the interface between historical 

episode and themes of NOS, a historical narrative was constructed as a tool for the discussion 

of themes of NOS in teacher training. In the empirical part of the research, a didactic 

intervention was elaborated that sought to problematize NOS themes from the constructed 

historical narrative. The intervention was carried out in a curricular component of the 

Licentiate Degree in Physics of the State University of Paraíba. In order to obtain the data, 

questionnaires, interviews, audio recordings of the discussions held in the classroom and 

recording of field notes by the teacher-researcher after the lessons were used. The analysis of 

the data provided indications that the historical narrative built from the historical episode 

contributed to the effective problematization of several themes of the NOS. The majority of 

the students presented a good understanding about the themes of NOS problematized 

throughout the proposal. However, the intervention also highlighted the complexity involved 

in problematizing conceptions about NOS of students - future teachers in training. 

Keywords: Nature of Science (NOS); History and Philosophy of Science (HPS); historical 

narratives; nature of light. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Um crescente número de documentos governamentais e de pesquisadores, nas últimas 

décadas, advogam que a educação científica precisa ensinar a compreender o que é ciência, 

qual a sua história e a quem ela se destina. Nessa perspectiva, além de um saber em ciências, o 

aluno deve ter um conhecimento sobre as ciências, ou seja, um conhecimento sobre a 

Natureza da Ciência (NDC) (MATTHEWS, 2012; IRZIK; NOLA, 2014; MOURA, 2014; 

MARTINS, 2015).  

Em uma concepção geral, a Natureza da Ciência (NDC) é entendida como um conjunto 

de elementos que tratam da construção, estabelecimento e organização do conhecimento 

científico, relacionados tanto a fatores internos (método científico, relação observação x 

teoria) como a fatores externos (influência de elementos sociais, culturais, políticos, etc. no 

desenvolvimento da ciência) (MOURA, 2014). 

As discussões acerca da inserção da Natureza da Ciência (NDC) no ensino de ciências 

envolvem três aspectos principais: “Por que ensinar?”, “O que ensinar?” e “Como ensinar?” 

(MARTINS, 2015). As razões do “Por que ensinar?” NDC já se encontram bastante 

consolidadas, uma vez que há uma ampla literatura discutindo a importância da inserção de 

aspectos da NDC no ensino de ciências. Além disso, a inserção da NDC já faz parte de 

reformas curriculares, tanto nacionais quanto internacionais, desde o século XX (HODSON, 

2014). Os dois aspectos restantes (“O que ensinar?” e “Como ensinar?”) são objetos de muitas 

pesquisas e discussões na área (MARTINS, 2015), como será melhor discutido em capítulo 

específico. 

Dentre as alternativas apresentadas como forma de inserir a NDC no ensino de ciências, 

diversos pesquisadores têm ressaltado a História e a Filosofia da Ciência (HFC)
1
 como 

abordagem didática potencial para discutir aspectos da NDC (RUDGE; HOWE, 2009; 

FORATO, 2009; FORATO; MARTINS; PIETROCOLA, 2012; MOURA, 2014).  

A História e a Filosofia da Ciência têm sido indicadas como uma abordagem didática 

que pode trazer benefícios em vários níveis, seja para a contextualização do ensino de 

ciências, a compreensão da NDC, ou mesmo como possibilidade de formação de cidadãos 

                                                           
1
 Atualmente, alguns pesquisadores da área também utilizam o termo HFSC (História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência). Neste trabalho, adotarei o termo HFC (História e Filosofia da Ciência), uma vez que há uma longa 

tradição na área de ensino de ciências no uso desse termo. Além disso, apesar de destacarmos alguns aspectos 

sociológicos envolvidos no episódio histórico estudado, esse não será o foco de nossa pesquisa, que centrará 

mais na interface entre a História e a Filosofia da Ciência.  
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críticos. A pesquisa nesse sentido é ampla, contando com uma vasta bibliografia, tanto 

nacional quanto internacional (MARTINS, 1990; MATTHEWS, 1994, 1995; PEDUZZI, 

2001; VILLANI; PACCA; FREITAS, 2009; FORATO, 2009; HÖTTECKE; SILVA, 2011). 

Nessa perspectiva de inserção da HFC no ensino de ciências, temos que episódios 

históricos bem explorados, tanto no contexto da fundamentação teórica em si, quanto no que 

envolve o contexto sócio-histórico-cultural em que a teoria foi desenvolvida, apresentam 

pontos em que é permitida uma conciliação entre os interesses de professores e historiadores 

quanto a uma melhor compreensão da NDC (OLIVEIRA, 2014).  

Episódios históricos cuidadosamente reconstruídos retratam aspectos da NDC de cada 

contexto sócio-histórico-cultural e podem conferir significado a noções epistemológicas 

abstratas desvelando os diferentes processos que levaram à construção de conceitos 

(FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011). 

Entretanto, pesquisadores, ao longo dos últimos anos, têm apontado diversos problemas 

encontrados por educadores ao tentar incluir a HFC em suas aulas (HÖTTECKE; SILVA, 

2011; FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011). Entre eles, a falta de formação dos 

professores para trabalhar com aspectos da HFC, o engessamento dos currículos, a falta de 

materiais didáticos adequados, entre outros. Dessa forma, ressalta-se a importância de 

pesquisas que possibilitem uma análise da contribuição de episódios históricos para o ensino, 

bem como a produção de materiais em HFC que apresentem as características necessárias 

para que professor e aluno tenham uma melhor compreensão do conhecimento científico, bem 

como de sua natureza (OLIVEIRA, 2014). 

Nesse sentido, dentro do contexto das pesquisas da área de ensino de ciências que 

abordam a interface entre HFC e NDC, este trabalho parte das seguintes questões: Como a 

interface entre episódio histórico e temas de NDC pode ser materializada a partir da 

construção de narrativas históricas? Quais as potencialidades e dificuldades de trabalhar temas 

da NDC a partir de narrativas históricas? Como narrativas históricas podem fomentar a 

discussão e compreensão de temas da NDC? 

No intuito de procurar compreender a interface entre episódios históricos, narrativas 

históricas e discussão de temas da NDC no ensino de ciências, tomamos como episódio 

exemplar “A concepção sobre natureza da luz no século XIX”, restrito à primeira metade do 

século XIX, com foco nos trabalhos de Thomas Young e Augustin Fresnel. 

É necessário destacar que compreendemos episódio histórico como o estudo 

aprofundado de determinadas personalidades, períodos ou acontecimentos científicos. O 
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estudo do desenvolvimento de determinadas teorias científicas atreladas ao contexto histórico 

em que foram propostas, valorizando as controvérsias e o papel desempenhado por diversos 

estudiosos na construção da ciência. Nesse sentido, não compreendemos episódio histórico 

apenas como o estudo de um evento específico da História da Ciência. Corroboramos com a 

definição de Moura (2012), que define episódio histórico como: 

 
Um conjunto de elementos relacionados entre si, de forma dependente ou 

independente, tendo um aspecto central comum. Por esta perspectiva, diferentes 

tipos de encadeamentos podem ser classificados como um episódio histórico, desde 

aqueles que ocorreram em um curto intervalo de tempo ou que envolveram um 

número pequeno de pessoas quanto aqueles que abrangeram décadas e estiveram 

relacionados às ideias de diversos indivíduos (MOURA, 2012, p. 95). 

 

Na análise do episódio histórico, procuramos investigar como o trabalho dos estudiosos
2
 

que estavam envolvidos em discussões sobre a natureza da luz na primeira metade do século 

XIX pode ter sido influenciado por pressupostos epistemológicos
3
 predominantes no período. 

Para tanto, foram analisadas fontes primárias e secundárias, buscando compreender o episódio 

histórico e seus aspectos conceituais e epistemológicos.  

A escolha por esse episódio histórico ocorreu a partir de leituras sobre como as 

concepções sobre a natureza corpuscular da luz no século XVIII podem ter influenciado nos 

estudos sobre a natureza do calor no início do século XIX. Esses dois campos de estudo 

(natureza da luz e natureza do calor) são muito imbricados. A partir das leituras de fontes 

secundárias sobre a difusão da teoria corpuscular da luz no século XVIII, pudemos perceber o 

quanto a defesa da natureza corpuscular para luz, predominante durante esse século, estava 

associada ao método indutivo de pesquisa científica, ou seja, a abordagem Indutivista da 

ciência. No início do século XIX, a situação começa a mudar e, particularmente, a partir da 

década de 1830, a teoria ondulatória da luz se torna predominante entre os estudiosos da área. 

Diante desses fatos, surgiu o interesse de investigar como as discussões sobre da natureza da 

luz, no início do século XIX, foram influenciadas por pressupostos epistemológicos 

predominantes no período.  

Diante do exposto, nossa pesquisa tem como objetivo geral: 

                                                           
2
 Adotaremos o termo “estudiosos” para designar os pesquisadores envolvidos no episódio histórico estudado. 

3
 Cabe ressaltar que compreendemos pressupostos epistemológicos como os aspectos que os pesquisadores 

entendem como válidos no processo de construção do conhecimento científico e que estes estão baseados em 

suas concepções filosóficas de uma forma mais geral – concepção sobre a natureza e seu funcionamento, 

concepções religiosas, bem como concepções filosóficas sobre a própria ciência. 
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- Investigar as potencialidades e limitações de trabalhar temas de NDC com professores 

de Física em formação inicial, a partir de narrativas históricas, tomando como base os debates 

sobre a natureza da luz no início do século XIX. 

Nesse sentido, foram traçados cinco objetivos específicos: 

- Compreender o episódio histórico sobre natureza da luz no início do século XIX e sua 

relação com os pressupostos epistemológicos dos estudiosos do período; 

- Identificar temas de NDC que podem ser trabalhados a partir do episódio histórico 

estudado, tomando como base a abordagem por “temas” e “questões” da NDC, proposta por 

Martins (2015); 

- Materializar a interface episódio histórico – temas da NDC, construída na pesquisa, 

por meio da construção de uma narrativa histórica; 

-  Elaborar e aplicar uma intervenção didática que visa problematizar temas de NDC a 

partir do episódio histórico estudado, por meio do uso da narrativa histórica; 

- Analisar as potencialidades e limitações de trabalhar temas de NDC a partir de 

narrativas históricas, no curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual da Paraíba. 

Cabe ressaltar a importância e a pertinência da presente pesquisa, uma vez que a mesma 

se encontra dentro das discussões atuais sobre a relação entre HFC e NDC no ensino de 

ciências, bem como está de acordo com as recomendações da moderna historiografia da 

ciência, de estudar episódios históricos tendo como pano de fundo a discussão de aspectos da 

NDC.  

Outro aspecto a ressaltar é o fato de que a defesa acerca da inserção de aspectos sobre a 

NDC no ensino de ciências já se encontra bastante consolidada tanto na literatura da área, 

quanto em reformas curriculares há bastante tempo. No entanto, pesquisas empíricas que 

visam investigar “Como?” inserir NDC no ensino ainda não atingiram o mesmo patamar de 

desenvolvimento. Nesse sentido, a presente investigação justifica-se, na medida em que 

centra-se em responder questionamentos referentes a “Como?” inserir aspectos da NDC no 

ensino de ciências, contribuindo, assim, para ampliar o conhecimento existente na área.  

O recorte histórico adotado, por sua vez, assegura a originalidade da pesquisa. Em busca 

realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
4
, encontramos dissertações e 

teses que tratavam de estudos sobre a natureza da luz no século XVIII, mas não encontramos 

nenhuma dissertação e/ou tese que tivesse como recorte histórico a natureza da luz no início 

do século XIX. Dessa maneira, justifica-se o recorte histórico adotado. 

                                                           
4
 Link: http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Advanced. Busca realidade em 30/03/2017. 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Advanced
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O trabalho foi estruturado em sete capítulos que serão sucintamente apresentados a 

seguir. 

No capítulo 1, trazemos uma discussão em torno das pesquisas que tratam da inserção 

da NDC no ensino de ciências. Esse capítulo encontra-se dividido em três seções, cada seção 

destinada a discussões sobre os aspectos “Por que ensinar?”, “O que ensinar?” e “Como 

ensinar?” NDC no ensino de ciências, respectivamente. 

No capítulo 2, abordamos os antecedentes históricos e filosóficos do nosso episódio 

histórico. Esse capítulo encontra-se dividido em duas seções. Na primeira, abordamos as 

principais concepções filosóficas predominantes no século XVIII e início do século XIX. Na 

segunda seção abordamos os estudos sobre óptica ao longo do século XVIII, discutindo as 

diferentes correntes sobre a natureza da luz coexistentes nesse período. 

O capítulo 3 é destinado à discussão do episódio histórico estudado. Nesse, trazemos a 

discussão dos estudos sobre a natureza da luz durante a primeira metade do século XIX, bem 

como suas relações com os pressupostos epistemológicos presentes no período, centrando-se 

nos trabalhos de Thomas Young e Augustin Fresnel. Esse capítulo encontra-se dividido em 

cinco seções. Na primeira seção discutimos os trabalhos de Thomas Young sobre a teoria 

ondulatória da luz. A segunda seção aborda os trabalhos sobre a natureza da luz dentro do 

programa laplaciano de pesquisa. Na terceira seção discutimos os desenvolvimentos de 

Augustin Fresnel dentro da teoria ondulatória da luz. Na quarta seção abordamos os 

desdobramentos nas discussões teoria corpuscular versus teoria ondulatória a partir da década 

de 1830. Por fim, na seção cinco abordamos, mais detalhadamente, as relações entre os 

debates sobre a natureza da luz e os pressupostos epistemológicos predominantes no período 

estudado. 

O capítulo 4 é destinado às discussões sobre como o episódio histórico estudado pode 

servir de embasamento para discussão de aspectos da NDC no ensino de ciências. Nesse, 

buscamos construir a interface entre episódio histórico estudado e temas da NDC. Na primeira 

seção do capítulo 4, explicitamos a metodologia de análise, ou seja, explicamos como ocorreu 

o processo de identificação dos temas de NDC que podem ser trabalhados a partir do episódio 

histórico estudado. Na segunda seção trazemos os resultados obtidos, ou seja, abordamos, 

detalhadamente, os temas de NDC identificados a partir da análise do episódio histórico à luz 

dos temas de NDC propostos em Martins (2015). Por fim, na terceira seção discutimos 

aspectos referentes à construção da narrativa histórica destinada à discussão de aspectos da 

NDC em cursos de formação de professores de Física, tomando como base aspectos propostos 
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por diversos autores que abordam a construção e inserção de narrativas históricas no ensino 

de ciências, a exemplo de Don Metz, Stephen Klassen, Michael Clough, Stephen P. Norris, 

entre outros.  

O capítulo 5 é destinado a abordar a parte empírica de nossa pesquisa, em que buscamos 

desenvolver uma intervenção didática com vistas a trabalhar temas de NDC com professores 

de Física em formação inicial, como base em narrativas históricas. Nesse, abordamos o 

processo de elaboração, aplicação e análise da intervenção piloto, bem como o processo de 

reformulação da sequência para a segunda intervenção. A análise e discussão da segunda 

intervenção didática, por sua vez, foi reservada ao capítulo 6. Por fim, no capítulo 7 trazemos 

as considerações finais. 

  



21 

 

 
 

1  NATUREZA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Nas últimas décadas, a expressão Natureza da Ciência se tornou bastante conhecida na 

área de ensino de ciências, figurando em diversas pesquisas acadêmicas e documentos oficiais 

da área, podendo ser considerada um slogan quando se trata de aspectos sobre a ciência. No 

entanto, uma definição acerca do que é Natureza da Ciência não é uma tarefa trivial. Além 

disso, na literatura nacional e internacional, é comum o uso de termos análogos a Natureza da 

Ciência, como, por exemplo, saber sobre ciência ou ideias sobre a ciência, como a ciência 

funciona, epistemologia da ciência, etc. Esses termos são utilizados, inclusive, em trabalhos 

que utilizam também o termo Natureza da Ciência (MOURA, 2014; MARTINS, 2015; 

ROZENTALSKI, 2018).  

De uma maneira geral, podemos dizer que discutir a Natureza da Ciência é abordar o 

que é a ciência, como ela é construída, perpassando a discussão a respeito do método 

científico, destacando-se que existe uma multiplicidade de formas como o trabalho científico 

é feito; como os cientistas atuam como um grupo social e como a própria sociedade influencia 

e reage a esforços científicos (CLOUGH, 2007; MOURA, 2014). 

Neste trabalho discutimos a Natureza da Ciência a partir do entendimento de que 

estudar a NDC “significa compreender como o homem constrói o conhecimento científico em 

cada contexto e em cada época, tendo como base suas concepções filosóficas, ideológicas e 

metodológicas” (MOURA, 2014, p. 37). 

Neste capítulo abordaremos, embasados em documentos governamentais e em 

pesquisas da área de ensino de ciências, aspectos relacionados a “Por que ensinar?”, “O que 

ensinar?” e “Como ensinar?” NDC na educação científica. 

 

1.1 Por que Ensinar? 

 

A defesa dos benefícios culturais, educacionais, pessoais e científicos de incluir a 

História e a Filosofia da Ciência em programas e currículos de ciências, ou em termos atuais, 

de inserir a NDC no ensino de ciências não é nova. No século XIX, William Whewell (1794-

1866), Thomas Huxley (1825-1895) e Ernst Mach (1838-1916) já advogavam nessa direção. 

Em meados do século XIX, o cientista, filósofo e historiador inglês William Whewell já 

defendia a inclusão da NDC (como agora é denominada) em toda a educação liberal, bem 

como acreditava que a História da Ciência era indispensável para a compreensão da cultura 
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intelectual de modo mais geral, referindo-se aos processos de criação do conhecimento ou 

epistemologia (MATTHEWS, 2012). 

Nas primeiras décadas do século XX, John Dewey nos Estados Unidos e Fredrick 

Westaway no Reino Unido eram figuras centrais nessa defesa. Ainda no século XX, 

pensadores importantes como Karl Popper, Imre Lakatos e Thomas Kuhn argumentaram que 

a Filosofia da Ciência deve ser esclarecida pela História da Ciência. Parafraseando Kant, 

Lakatos traz que a Filosofia da Ciência sem História da Ciência é vazia; História da Ciência 

sem Filosofia da Ciência é cega (MATTHEWS, 2012). 

No mundo anglo-americano, a tradição foi continuada por diversos pesquisadores, entre 

eles: Joseph Schwab (décadas de 1940 e 1950); Leo Klopfer e James Robinson (década de 

1960); Jim Rutherford, Gerald Holton, Robert Cohen e Michael Martin (década de 1970). Nas 

últimas três décadas, vários educadores de ciências ampliaram essa tradição, entre eles Derek 

Hodson, Richard Duschl e Michael Matthews. O International History, Philosophy and 

Science Teaching Group, por meio de suas conferências realizadas bienalmente desde 1989, e 

a revista Science & Education têm contribuído muito para essa tradição de pesquisa
5
 

(MATTHEWS, 2012). 

Em nível nacional, os primeiros projetos e pesquisas brasileiras sobre a inserção da 

HFC no ensino de ciências surgiram na década de 1970, embora, antes desse período fosse 

possível encontrar, de forma espalhada, reivindicações sobre a relevância da História e/ou da 

Filosofia da Ciência no ensino de ciências. A partir da década de 1980, a importância dessa 

abordagem tornou-se amplamente aceita e o assunto passou a figurar um tema comum em 

dissertações e teses educacionais, aparecendo com considerável frequência em trabalhos 

apresentados em conferências sobre educação científica e publicados em revistas de educação. 

Atualmente, essa é uma importante linha de pesquisa em programas de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática (MARTINS; SILVA; PRESTES, 2014)
6
. 

Documentos governamentais nacionais também destacam a importância de que a 

ciência seja compreendida como um conhecimento histórico. Na década de 1990, entre as 

habilidades básicas e competências específicas a serem desenvolvidas pelos alunos do nível 

médio acerca do conhecimento da física, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o 

Ensino Médio já recomendavam ser “essencial que o conhecimento físico fosse explicitado 

como um processo histórico, objeto de contínua transformação e associado às outras formas 
                                                           
5
 Para uma melhor compreensão acerca do desenvolvimento histórico da defesa da NDC nos currículos de 

ciências, em nível internacional, consultar: Hodson (2014). 
6
 Para mais detalhes sobre o desenvolvimento da pesquisa sobre História e Filosofia da Ciência no ensino de 

ciências no Brasil consultar: Martins, Silva e Prestes (2014). 



23 

 

 
 

de expressão e produção humanas” (BRASIL, 1999, p.22). As Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+ Ensino Médio), por sua vez, 

reforçavam a importância do aluno “compreender a construção do conhecimento físico 

como um processo histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e 

econômicas de uma determinada época” (BRASIL, 2002, p.14). 

No que diz respeito à formação de professores, as Diretrizes Nacionais Curriculares 

para os Cursos de Física (2001) apontam entre as competências essenciais aos profissionais 

egressos dos cursos de graduação em Física, bacharelados ou licenciaturas, “desenvolver 

uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, compreendendo a 

ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio-políticos, 

culturais e econômicos” (BRASIL, 2001, p. 4). 

Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – ensino médio, na 

área de ciências da natureza e suas tecnologias, estabelece que os conhecimentos científicos 

devem ser apresentados como construções socialmente produzidas, com seus impasses e 

contradições, influenciando e sendo influenciadas por condições políticas, econômicas, 

tecnológicas, ambientais e sociais de cada local, época e cultura (BRASIL, 2018). 

Nos encontros da área de ensino de ciências, tais como o Encontro de Pesquisa em 

Ensino de Física (EPEF), o Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e o Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em ciências (ENPEC), bem como nos eventos da área de 

História da Ciência, como o Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia 

(SNHCT), nos encontros da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul 

(AFHIC), uma grande quantidade de trabalhos discute a relação entre HFC e NDC. 

Historiadores e educadores tem se dedicado a pesquisar a interface entre HFC e NDC, 

buscando compreender o que é a NDC e aspectos de sua inserção no ensino (MOURA, 2014). 

O argumento mais utilizado nas pesquisas é que a Alfabetização Científica
7
 requer uma 

compreensão da NDC, o que, por sua vez: facilita o aprendizado dos alunos sobre o conteúdo 

da ciência; ajuda-os a entender a ciência como um empreendimento humano; fomenta sua 

cidadania, ou seja, sua capacidade de tomar decisões como futuros cidadãos sobre uma série 

                                                           
7
 Alfabetização Científica expressa uma educação científica com pretensões de que o aluno entenda a ciência e 

se aproprie dela. Nessa perspectiva, o conhecimento científico precisa estar inserido num contexto sócio-

histórico, de forma a tornar explícitas a ideologia e as consequências das ações que envolvem decisões técnico-

científicas (VITOR; SILVA, 2017). Para mais detalhes sobre Alfabetização Científica e sua relação com a 

educação científica, consultar: Vitor e Silva (2017). 
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de questões controversas como o aquecimento global, por exemplo (PRAIA; GIL-PEREZ; 

VILCHES, 2007; CLOUGH, 2011; IRZIK; NOLA, 2014; HODSON, 2014)
8
.  

A inserção de conteúdos sobre as ciências na educação científica propicia um diálogo 

entre os saberes e pode contribuir para o desenvolvimento de competências necessárias ao 

cidadão do século XXI (cidadãos críticos com formação cultural ampla, ativos no tocante a 

tomada de decisões científicas). Não se trata de negligenciar a educação em ciências, mas em 

agregar aos conteúdos específicos, os seus aspectos metacientíficos, formativos e culturais, ou 

seja, buscando uma educação em, sobre e pela ciência (FORATO; PIETROCOLA; 

MARTINS, 2011). 

Nesse sentido, Adúriz-Bravo (2011) traz:  

  

É importante lembrar que as atividades da natureza da ciência não devem constituir 

unicamente um exercício de expor ou comunicar "novos" conteúdos epistemológicos 

agora presentes no currículo. Trata-se melhor de usar a natureza da ciência como 

uma ferramenta para pensar criticamente sobre a ciência em torno de problemas 

socialmente relevantes (ADÚRIZ-BRAVO, 2011, p. 10). 

 

A NDC pode contribuir para uma educação científica de qualidade em pelo menos três 

aspectos principais: 1) Cumprindo um propósito intrínseco: a NDC constitui uma reflexão 

explícita e rigorosa sobre as ciências naturais; 2) Cumprindo um propósito cultural: a NDC 

permite apreciar as ciências naturais como uma atividade de homens e mulheres reais, 

inseridos em determinado contexto social. A NDC também permite vincular a ciência com 

outras atividades humanas (política, economia, religião, arte, etc.); 3) Cumprindo um 

propósito instrumental: a NDC ajuda a identificar e superar obstáculos que dificultam a 

aprendizagem de conteúdos científicos (ADÚRIZ-BRAVO, 2011; AYMERICH, et al., 2016).  

Enfim, a defesa dos benefícios da inserção da NDC no ensino de ciências possui amplo 

consenso entre pesquisadores da área de ensino de ciências, uma vez que esta pode contribuir 

para uma educação científica de qualidade sob diversos aspectos. No entanto, para que esse 

objetivo se concretize aspectos relacionados a “O que ensinar?” e “Como ensinar?” NDC no 

ensino de ciências também devem ser considerados, como discutiremos a seguir.  

 

1.2 O que Ensinar? 

 

As discussões sobre “O que ensinar?” acerca da NDC no ensino de ciências partem, 

geralmente, do que deveria ser evitado, ou seja, das visões “deformadas” sobre a NDC.  Essas 

                                                           
8
 Para mais detalhes sobre a relação entre Alfabetização Científica e educação para cidadania, consultar: Hodson 

(2014). 
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possuem um amplo consenso sobre o que não deve ser utilizado quando se pretende inserir 

discussões sobre a NDC no ensino de ciências. Nessa perspectiva, de grande relevância para 

as discussões na área, a nível nacional, foi o artigo de Gil-Perez et al. (2001) que traz sete 

tipos de visões deformadas sobre a ciência, consideradas estereótipos da educação científica – 

1) concepção empírico-indutivista e ateórica; 2) visão rígida (considerando o método 

científico como um conjunto de etapas a serem seguidas mecanicamente); 3) visão 

aproblemática e ahistórica; 4) visão exclusivamente analítica; 5) visão acumulativa de 

crescimento linear; 6) visão individualista e elitista da ciência; 7) visão socialmente neutra da 

ciência – que se constituem um desestímulo ao pensamento crítico e criativo dos estudantes, 

bem como levam os estudantes a adquirirem visões inadequadas sobre a NDC, devendo, 

portanto, ser evitadas no ensino de ciências. 

Em geral, as concepções sobre a NDC que permeiam o ensino de ciências oferecem 

uma visão de que a ciência tem um objetivo direto e um método confiável de verificar a 

verdade sobre o universo. A certeza do conhecimento científico repousaria sobre a verificação 

experimental. Além disso, os cientistas seriam racionais, lógicos e intelectualmente honestos - 

obrigados a adotar uma posição desinteressada (HODSON, 2014). 

Dessa maneira, buscando se afastar dessas concepções consideradas inadequadas sobre 

a NDC, pesquisas, ao longo dos últimos anos, levaram ao estabelecimento da chamada Visão 

Consensual (VC) da NDC, que estabelece um conjunto de princípios de caráter geral, a 

respeito dos quais haveria um consenso (entre pesquisadores da área) no que diz respeito ao 

que se espera que esteja presente no currículo de ciências (CLOUGH, 2007; MOURA, 2014; 

MARTINS, 2015).  

Essas características sobre NDC que são consideradas como consenso para efeitos da 

educação científica foram delineadas, dentre outros, por McComas e Olson (1998) a partir de 

uma análise de documentos internacionais de educação científica (CLOUGH, 2007; 

HODSON, 2014). Moura (2014) apresenta esses aspectos, tidos como consensuais, a partir de 

cinco tópicos: 1) a ciência é mutável, dinâmica e tem como objetivo buscar explicar os 

fenômenos naturais; 2) não existe um método científico universal; 3) a teoria não é 

consequência da observação/experimento e vice-versa (a relação entre teoria e experimento é 

complexa); 4) a ciência é influenciada pelo contexto social, cultural, político, etc., no qual ela 

é construída (a ciência não é neutra); 5) os cientistas utilizam imaginação, crenças pessoais, 

influências externas, para fazer ciência (os cientistas também cometem erros, o cientista é 

produto do seu contexto). 
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Entretanto, a VC tem recebido críticas de diversas naturezas por parte dos pesquisadores 

da área (EFLIN; GLENNAN; REISCH, 1999; CLOUGH, 2007; MATTHEWS, 2012; IRZIK; 

NOLA, 2011, 2014; HODSON, 2014; MARTINS, 2015). Entre as críticas à VC, temos:  

1) A defesa que um consenso em nível filosófico é inatingível e que a ciência é 

um empreendimento social complexo demais para que dela se possa ter uma caracterização 

única (EFLIN; GLENNAN; REISCH, 1999; MARTINS, 2015). 

2) A defesa de que onde o consenso não existe, é necessário transmitir uma 

pluralidade de pontos de vista para que professores de ciência e estudantes venham a 

compreender a importância das questões e complexidades relativas à NDC (CLOUGH, 2007).  

3) Na lista de princípios da NDC, os aspectos relativos aos processos e métodos 

da ciência são negligenciados ou pouco explorados (MATTHEWS, 2012; HODSON, 2014; 

MARTINS, 2015). 

4) Os princípios de NDC podem ser facilmente distorcidos por pesquisadores, 

professores e estudantes (CLOUGH, 2007; MATTHEWS, 2012). 

5) Alguns itens na lista de consenso não trazem nada particularmente útil para 

estudantes entenderem o que é a ciência (HODSON, 2014). 

6) Desconsideração das particularidades das diversas áreas das ciências. 

Generalizações sobre NDC introduzidas fora de contexto que não fornecem uma compreensão 

adequada da NDC (HODSON, 2014; IRZIK; NOLA, 2014).  

7) Pode contribuir para um relativismo inadequado no julgamento da ciência 

(MARTINS, 2015). 

Em relação ao fato da lista de princípios da NDC não retratarem aspectos relacionados 

aos processos e métodos da ciência, Hodson (2014) defende que quando se referem a questões 

estritamente epistemológicas, os autores deveriam usar o termo "natureza do conhecimento 

científico" e não natureza da ciência, uma vez que a discussão da NDC envolve também 

aspectos relacionados ao processo de construção do conhecimento. 

Norman Lederman, Bartos e Judith Lederman (2014) defendem-se das críticas sobre a 

“suposta” lista de princípios de NDC, afirmando que não apresentam uma descrição definitiva 

da NDC. Segundo eles, esses princípios não devem ser interpretados como representando um 

catecismo definitivo da NDC. Cada item em uma lista de princípios da NDC é apenas um 

rótulo ou símbolo para uma elaboração muito mais aprofundada e detalhada (LEDERMAN; 

BARTOS; LEDERMAN, 2014). 
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Diante das críticas à VC, vários pesquisadores da área têm apontado novas abordagens 

para a temática da NDC no ensino. Dentro dessa perspectiva, podemos citar: abordagem por 

“temas” e “questões” da NDC (MARTINS, 2015); semelhança familiar (IRZIK; NOLA, 

2011, 2014); características da ciência (MATTHEWS, 2012); campos teóricos estruturantes 

da filosofia da ciência (ADÚRIZ-BRAVO; IZQUIERDO-AYMERICH; ESTANY, 2002) e 

Whole Science (ALLCHIN, 2011). Essas novas abordagens buscam propor uma discussão 

mais aprofundada para os aspectos da NDC que serão inseridos no ensino de ciências, em vez 

de princípios prontos e de caráter geral. 

Na sequência, discutiremos, de modo mais detalhado, a abordagem por “temas” e 

“questões” da NDC, uma vez que utilizaremos essa abordagem para investigar aspectos de 

NDC que podem ser trabalhados a partir do episódio histórico sobre a natureza da luz na 

primeira metade do século XIX. 

 

Abordagem da NDC através de “Temas” e “Questões” 

 

Para Martins (2015), uma consideração mais adequada da temática NDC nos currículos 

de ciências deveria partir de uma perspectiva mais aberta, plural e heterogênea.  Assim, uma 

nova forma de inserir a NDC no ensino seria através da abordagem baseada em “temas” e 

“questões” da NDC.  

Martins (2015) sugere trabalhar a partir de temas de NDC. Tomando como base o 

trabalho de Driver et al. (1996), Martins (2015) apresenta os temas a partir de dois eixos 

principais: 

 

[...] o eixo histórico e sociológico e o eixo epistemológico. O primeiro eixo 

agruparia temas relativos ao papel do indivíduo e da comunidade científica; a 

intersubjetividade; questões morais, éticas e políticas; influências históricas e 

sociais; ciência como parte da cultura; comunicação do conhecimento. O segundo 

eixo, mais amplo, agruparia temas relativos à origem do conhecimento (experiência 

x razão; papel da observação, da experiência, da lógica e do pensamento teórico; 

influência da teoria sobre o experimento), aos métodos, práticas, procedimentos e 

processos da ciência (coleta, análise e avaliação de dados; inferência, correlação e 

causalidade; modelagem em ciência; papel da imaginação e criatividade; natureza da 

explicação), e ao conteúdo/natureza do conhecimento produzido (papel de leis e 

teorias; noção de modelo; semelhanças e diferenças entre ciência e outras formas de 

conhecimento) (MARTINS, 2015, p. 718). 

 

Martins (2015) apresenta, detalhadamente, temas de NDC que podem ser trabalhados a 

partir dos dois eixos principais (quadro 1): 
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Quadro 1 – Eixos para discussão de conteúdos de NDC e exemplos de temas de NDC 
Eixo sociológico e 

histórico  

 

Eixo epistemológico 
 

Problema da origem do 

conhecimento 

(científico) 

Métodos, 

procedimentos e 

processos da ciência 

Conteúdo / natureza do 

conhecimento produzido 

 Papel dos 

indivíduos/sujeitos e 

da comunidade 

científica 

 Intersubjetividade 

 Influências históricas e 

sociais 

 Questões morais, 

éticas e políticas 

  A ciência como parte 

de uma cultura mais 

ampla 

 Objetivos da ciência / 

objetivos dos cientistas 

 Comunicação do 

conhecimento 

científico dentro da 

comunidade científica 

e em domínio público 

 Controvérsias 

históricas e 

contemporâneas na 

ciência 

 Ciência e outros tipos 

de conhecimento 

 Ciência e tecnologia 

  {Diferenças entre as 

áreas / disciplinas 

científicas} 

 Sujeito(s) e 

objeto(s) do 

conhecimento 

científico  

 Empírico vs. 

teórico  

  Papel da 

observação, 

experimentação, 

lógica, argumentos 

racionais e 

pensamento teórico 

 Influências teóricas 

sobre observações e 

experiências 

 Ciência e outros 

tipos de 

conhecimento  

 {Diferenças entre 

as áreas / 

disciplinas 

científicas}  

 

 Coleta, interpretação, 

análise e avaliação 

dos dados 

 Modelagem 

 Observação e 

inferência 

 Hipóteses, previsões 

e testes 

 Correlação e 

causalidade 

 Natureza da 

explicação em 

ciência 

 Avaliação de teorias  

 Papel das analogias, 

imaginação e 

criatividade 

 Visão do senso 

comum sobre o 

método científico 

(sequência passo-a-

passo)  

  Ciência e outros 

tipos de 

conhecimento 

 {Diferenças entre as 

áreas / disciplinas 

científicas}  

 

 Leis e teorias 

 Postulados 

 Noção de modelo 

científico 

 Papel da Matemática 

 Poder e limitações do 

conhecimento científico 

 Ciência e outros tipos de 

conhecimento 

 Ciência e tecnologia 

 {Diferenças entre as áreas 

/ disciplinas científicas}  

 

Fonte: Martins (2015, tabela 1, p. 719). 
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Cabe ressaltar que esses dois grandes eixos estão inter-relacionados, uma vez que “os 

aspectos propriamente epistêmicos e que caracterizam a ‘natureza’ do conhecimento 

produzido provêm de uma construção que é coletiva (intersubjetiva), histórica e social” 

(MARTINS, 2015, p. 718). 

Outro ponto a destacar é que as “diferenças entre áreas/disciplinas científicas” é algo a 

ser explorado sob os diversos eixos e temas. Diferenças históricas, assim como 

epistemológicas, tais como as diversas metodologias usadas em diferentes áreas seriam objeto 

de atenção (MARTINS, 2015). 

Os temas de NDC devem ser considerados a partir de questões. A ideia seria abordar 

aspectos da NDC através de questões em vez de princípios. Mesmo onde existe consenso, é 

importante explorar a NDC através de perguntas, para que os professores e estudantes de 

ciências possam compreender a natureza da ciência e seu caráter contextual.  As questões 

contribuem para esclarecer o significado e o tratamento que podem ser dados aos temas, 

enfatizando o caráter investigativo que seu tratamento deve adotar (MARTINS, 2015). 

Após a divisão dos temas em dois eixos principais, Martins (2015) traz uma tabela na 

qual aborda exemplos de temas e questões de NDC, que podem ser trabalhadas dentro de cada 

eixo. Por exemplo, dentro do eixo “sociológico e histórico” e do tema “Papel dos 

indivíduos/sujeitos e da comunidade científica”, podem ser trabalhadas questões como: “Os 

cientistas trabalham isoladamente? O conhecimento científico é construído socialmente? Qual 

o papel do indivíduo? As “descobertas” são individuais ou coletivas? Que episódios históricos 

reforçam a ideia de trabalho individual ou a do grupo? Ao longo da História da Ciência isso 

mudou?”
9
. 

Outras questões que podem ser trabalhadas no ensino são: 1) Em que sentido o 

conhecimento científico é provisório? Em que sentido é durável? 2) Em que medida o 

conhecimento científico é empiricamente baseado? 3) Em que medida é o conhecimento 

científico social e culturalmente incorporado? 5) Como observações e inferências podem ser 

diferentes? 6) Quais as características da prática científica ao longo da história da 

humanidade? (MARTINS, 2015). 

Os temas e questões da NDC serviriam de base para as escolhas curriculares que são 

construídas a partir de contextos mais particulares fornecidos, por exemplo: pelos conteúdos 

                                                           
9
 Para maiores detalhes, consultar tabela 2 constante a partir da página 721 do trabalho de Martins (2015) com 

exemplos de questões de NDC que podem ser discutidas a partir de cada tema dentro dos dois eixos principais. 
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específicos e pelas disciplinas a serem ensinadas; pelo nível de ensino, entre outros 

(MARTINS, 2015).  

Ao discutir como articular temas e questões de NDC com conteúdos específicos, 

Martins (2015) salienta a importância de um duplo movimento, de ir-e-vir, entre o conteúdo 

específico e o conteúdo metacientífico – temas de NDC. Nesse sentido, ele explica que dado 

um determinado conteúdo curricular, podemos pensar quais temas e questões são mais 

pertinentes de serem explorados com esses conteúdos. De outro modo, dado um tema ou um 

conjunto deles, poderíamos perguntar quais conteúdos científicos podem ser usados na 

exploração desses temas (MARTINS, 2015). Dessa maneira, Martins (2015) defende que um 

ir-e-vir entre conteúdo científico específico e conteúdo metacientífico contribui para se pensar 

a inserção da temática NDC no currículo. 

Enfim, a abordagem por “temas” e “questões” evitaria diversos problemas associados à 

VC e aos princípios de NDC, uma vez que: 1) “Os temas e questões não se utilizam de 

conhecimento declarativo ou afirmações curtas e de domínio geral sobre a ciência. Não 

representam qualquer tipo de lista de afirmações que dizem o que a ciência é.” (MARTINS, 

2015, p. 726); 2) o conjunto de questões aponta para o caráter investigativo que o tratamento 

da temática NDC deve assumir na educação científica; 3) essa abordagem contempla temas e 

assuntos negligenciados pelas listas de princípios da VC -  processos da ciência e a ideia de 

modelagem; 4) incorpora a perspectiva de um diálogo mais profícuo entre ciência e outras 

áreas de conhecimento, bem como entre as diversas áreas da ciência, proporcionando uma 

abordagem diferente no tratamento de questões sobre NDC no currículo escolar de ciências 

(MARTINS, 2015). 

 

1.3 Como Ensinar? 

 

Em termos de estratégias de ensino da NDC, a literatura tem evidenciado a relevância 

da História da Ciência (via vinhetas, episódios, estudos de caso etc.), de controvérsias 

(históricas e/ou atuais), do ensino por investigação, argumentação, dentre outros, no ensino de 

conteúdos de NDC (MARTINS, 2015).  

Ao discutir sobre dimensões úteis para se pensar a inserção curricular de temas de NDC 

no ensino, Martins (2015) observa que episódios históricos tem se mostrado fundamentais 

para o entendimento de questões que envolvem NDC, citando trabalhos que fazem uso dessa 

abordagem. Um olhar da História da Ciência, especialmente a respeito de controvérsias 

envolvendo cientistas, tem o potencial de ilustrar e contextualizar discussões sobre diversos 
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aspectos relativos à temática NDC. Por outro lado, uma discussão sobre a ciência também 

deve tratar de temas atuais e da ciência contemporânea. Questões científicas atuais costumam 

aparecer na mídia e despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes, sendo também uma 

boa oportunidade de tratar da temática NDC (MARTINS, 2015). 

A inserção da NDC no ensino pode ocorrer a partir de uma abordagem implícita ou 

explícita. Na abordagem implícita, trabalha-se a compreensão da NDC através da prática 

científica, fornecendo elementos subliminares sobre como o conhecimento científico se 

constrói. Na abordagem explícita, por sua vez, os aspectos da NDC que serão trabalhados 

estão explícitos desde o início da atividade. Essa abordagem, na maioria das vezes, se utiliza 

da História e da Filosofia da Ciência (MOURA, 2014). Em geral, a defesa é que uma 

abordagem explícita é mais eficaz do que uma abordagem implícita em promover um 

entendimento sobre a NDC (HODSON, 2014) 

Entre as diversas maneiras possíveis para inserção da NDC no ensino, focaremos na 

discussão sobre a utilização da HFC como abordagem para discutir aspectos da NDC no 

ensino.  

Há uma estreita relação entre NDC e HFC, principalmente quando se trata da discussão 

de propostas para se contextualizar a educação científica. A quantidade significativa de 

trabalhos nessa interface NDC – HFC (OLIVEIRA, SILVA, 2013), expõem que conteúdos 

históricos e filosóficos têm sido utilizados como potencial recurso pedagógico para trabalhar 

aspectos do desenvolvimento da ciência (MOURA, 2014). 

Galindo e Adúriz-Bravo (2011) defendem que aspectos históricos e filosóficos 

incorporam nas aulas de ciências novas discussões acerca de quais são as características da 

atividade científica; como se desenvolvem e se validam os conhecimentos científicos; como a 

ciência muda com o tempo; quais valores, interesses e formas de organização da comunidade 

científica; como a ciência se relaciona com os outras disciplinas (tecnologias, humanidades, 

artes) e outras formas de entender o mundo (religião e mito). 

Entre os valores didáticos da HFC, Galindo e Adúriz-Bravo (2011) apontam: 1) 

proporcionam uma reflexão teórica sobre o que é o conhecimento científico e como se 

elabora, que permitem entender melhor a produção científica e seus alcances; 2) proporciona 

uma reflexão crítica sobre a ciência, constituindo assim uma produção intelectual valiosa para 

a cultura integral da cidadania; 3) fornece ferramentas de pensamento e de discurso rigorosos, 

como a lógica, a argumentação, que nos permite pensar com conceitos científicos e sobre eles, 

de uma forma organizada e coerente; 4) ajuda reconhecer a ciência como atividade social 
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contextualizada;  5) geram ideias, materiais, recursos, abordagens e textos para projetar uma 

educação científica mais rica (GALINDO, ADÚRIZ-BRAVO, 2011). 

Entretanto, o reconhecimento da importância da HFC não é suficiente para que a mesma 

esteja presente nas salas de aula. Se por um lado é consenso que a HFC pode contribuir para 

discussão de aspectos da NDC no ensino, bem como para a formação crítica do aluno 

(MARTINS, 1990; FORATO, 2009), em outra vertente nos deparamos com alguns problemas 

a serem superados para a efetiva inclusão da HFC na prática docente.  

Dentre os problemas apresentados temos a questão do como fazer e de como utilizar 

materiais com essa abordagem. Além de outros problemas como: a falta de formação ou 

habilidade dos professores em trabalhar com conteúdos históricos, a falta de material didático 

adequado, a falta de tempo, o engessamento dos currículos escolares, etc. (FORATO; 

MARTINS; PIETROCOLA, 2012).  

A efetiva inserção de episódios históricos no ensino de ciências para discutir aspectos 

da NDC não é uma tarefa trivial, e envolve entre outros aspectos, recomendações da 

historiografia da ciência.  

Forato, Pietrocola e Martins (2011) apontam que qualquer narrativa da História da 

Ciência traz, implícita ou explicitamente, os valores, as crenças e as orientações 

metodológicas do seu autor. O relato histórico da criação de um conceito científico ou de uma 

controvérsia entre teorias rivais carregam concepções sobre a NDC e sobre os processos da 

sua construção. 

O historiador da ciência deve respeitar o contexto histórico. Interpretar o passado 

anacronicamente, com valores, ideias e crenças de outra época, ou mediante normas e padrões 

atuais é um dos erros mais graves que se pode cometer (FORATO; PIETROCOLA; 

MARTINS, 2011). Nas narrativas históricas anacrônicas: 

 

São ignorados todos os fatores conceituais da ciência e os elementos contextuais de 

cada cultura que estiveram envolvidos no desenvolvimento de um determinado 

conhecimento científico. Inúmeros fatores, como, por exemplo, o papel dos erros e 

das controvérsias, a contribuição do debate entre diferentes teorias, os diversos 

pensadores que trabalharam no assunto, a influência de fatores sociais, políticos, 

econômicos, ou quaisquer outros que possam ter contribuído para o 

desenvolvimento da ciência, são simplesmente ignorados (FORATO, 

PIETROCOLA, MARTINS, 2011, p. 39). 

 

Contrariamente as narrativas históricas anacrônicas, deve-se estar atento ao fato de que 

uma das atribuições da História da Ciência é compreender as características da imagem de 

ciência presentes na obra de um cientista. Essas características compreendem os valores e os 

princípios epistemológico-metodológicos defendidos e usados pelos cientistas (VIDEIRA, 
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2007). Em uma abordagem diacrônica, considerada adequada para a historiografia 

contemporânea, espera-se que o relato e a análise de fatos históricos considerem o contexto 

sócio-histórico-cultural em que ocorreram (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011).  

Além das recomendações da historiografia da ciência para elaboração de narrativas 

históricas a partir de estudos de episódios históricos, a inserção dessas narrativas no ensino de 

ciências perpassa, obrigatoriamente, pela figura do professor. Assim, apesar de não se esperar 

que o professor de ciências se torne um historiador, é necessário que ele adquira algumas 

habilidades para que possa inserir narrativas históricas no ensino sem provocar concepções 

inadequadas da NDC em seu alunado. Assim, defende-se que o professor deve conhecer 

alguns pressupostos básicos da historiografia que podem auxiliar na inserção da HFC no 

ensino de ciências, contribuindo para uma leitura mais crítica das versões históricas presentes 

no ensino. 

Sobre a falta de preparo do professor em lidar com essa abordagem, seu uso incorreto 

pode conduzir a formação de concepções inadequadas sobre a ciência. Ainda não está claro na 

literatura quais os aspectos na formação do professor que influenciarão no seu conhecimento 

da NDC e, até mesmo, se, uma vez tendo isso na sua formação, o professor levará para a sala 

de aula.  

No entanto, alguns cuidados podem ser antecipados. Por exemplo, a existência de 

disciplinas no currículo de formação de professor, em que se pressuponha a discussão da 

HFC, que implique na abordagem de aspectos da NDC. Para isso, é necessário que a 

formação do docente trabalhe aspectos críticos da ciência. 

Martins (2001) defende que é necessário, além do conhecimento científico, buscar 

adquirir requisitos básicos, tais como, conhecimento linguístico, uma boa leitura, um pouco 

de curiosidade, bastante cautela para evitar fazer afirmações generalizadas e principalmente o 

abandono da presunção. É desejado que o professor tenha conhecimento de história geral, de 

física, de filosofia, de sociologia e também de História da Ciência e da tecnologia para inserir 

uma abordagem histórica no ensino, defendem Quintal e Guerra (2009). 

Em outra vertente, Seker (2012) aponta que para superar as dificuldades relativas à 

inserção de narrativas históricas no ensino, professores de ciência precisam conectar seu 

conhecimento de conteúdo pedagógico com conhecimento de História da Ciência, bem como 

saber empregar estratégias instrucionais adequadas na inserção da História da Ciência no 

ensino. 
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Entretanto, não se espera que os professores adquiram, em sua formação inicial, todas as 

competências necessárias para inclusão de abordagens históricas no ensino, bem como não se 

pode esperar que o livro didático o faça, uma vez que estes trazem a História da Ciência com 

muita superficialidade, o que leva professores e alunos a adquirirem uma visão distorcida da 

História da Ciência. Desse modo, é importante a elaboração de material complementar, que 

auxilie na inclusão da HFC no ensino (OLIVEIRA, 2014). 

Diversas pesquisas, ao longo dos últimos anos, seguiram na perspectiva de discutir a 

relação entre HFC, NDC e episódios históricos
10

, seja através da elaboração de materiais 

complementares (narrativas históricas, blogs, vídeos, entre outros), ou da aplicação efetiva de 

propostas em salas de aula. Apresenta-se uma grande ênfase na utilização de episódios 

históricos para discutir aspectos relacionados à construção do conhecimento científico e suas 

influências, o papel das concepções prévias dos cientistas no desenvolvimento de suas ideias, 

a complexa relação entre observação, hipótese e teorias, entre outros. 

Cordeiro e Peduzzi (2011), por exemplo, discutem aspectos da NDC e do trabalho 

científico que podem ser trabalhados a partir do episódio histórico do desenvolvimento da 

radioatividade entre os anos 1899 e 1913. 

Henrique, Andrade e L´Astorina (2010) discutem aspectos da NDC a partir do estudo de 

um episódio da história da astronomia (construção do conceito moderno de Galáxia). Eles 

aplicaram parte dessa proposta em um curso de extensão e apontam que foi possível discutir 

alguns aspectos explícitos da NDC durante o curso. Entre eles, o caráter provisório do 

conhecimento científico; a dependência das observações das expectativas, dos conceitos 

prévios, e das experiências do observador. 

Peduzzi, Tenfen e Cordeiro (2012), por sua vez, exploram diversos aspectos sobre a 

NDC e a investigação científica (a pluralidade metodológica; a transitoriedade do 

conhecimento; resistências à aceitação de novos instrumentos, conceitos e teorias; entre 

outros) a partir de cinco animações em flash (referentes a diversos períodos históricos no 

desenvolvimento da física) desenvolvidas para a disciplina Evolução dos Conceitos da Física, 

do Curso de Licenciatura em Física na Modalidade a Distância (Prolicen) da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Segundo eles, essas animações propõem inúmeros 

                                                           
10

 A pesquisa nesse sentido é ampla, ver, por exemplo: Reis et al. (2001); Moreira, Massoni e Ostermann (2007); 

Mccomas (2008); Moura (2008); Forato (2009); Adúriz-Bravo e Izquierdo-Aymerich (2009); Cordeiro e 

Peduzzi (2011); Peduzzi, Tenfen e Cordeiro (2012); Braga, Guerra e Reis (2012). O grupo GHCEN-UEPB 

também vem desenvolvendo diversas pesquisas nessa interface. Para ter acesso aos trabalhos do Grupo, 

consultar: https://ghcenuepb.wixsite.com/ghcen/papers.  

 

https://ghcenuepb.wixsite.com/ghcen/papers
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questionamentos de caráter histórico-epistemológico que visam suscitar a inquietação, a 

reflexão e o debate. Eles relatam que as animações, por abordarem a história da física, 

evidenciaram o contexto no qual os conceitos físicos foram concebidos e desenvolvidos, 

propiciando uma visão mais geral dessa ciência, desvinculando-a da fragmentação comum aos 

cursos de formação nessa área (PEDUZZI; TENFEN; CORDEIRO, 2012). 

Nessa discussão acerca da inserção da HFC no ensino de ciências, as pesquisadoras Ana 

Paula Bispo da Silva e Andrea Guerra publicaram, no ano de 2015, o livro “História da 

Ciência e Ensino: Fontes Primárias e Propostas para sala de aula” que procura subsidiar 

propostas para o ensino de ciências.  

O livro contém traduções de textos históricos originais envolvendo eletricidade, 

magnetismo e termodinâmica, que permitem ao professor elaborar sua própria proposta com 

enfoque histórico-filosófico, bem como sequências didáticas para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que almejam levar a História da Ciência para a sala de aula sob 

diferentes perspectivas: experimentação, narrativas históricas, uso de paradidáticos, relação 

ciência e arte, interdisciplinaridade e relações entre ciência, tecnologia e sociedade. O 

objetivo é não somente trabalhar com o conteúdo de ciências, mas, também, propiciar 

discussões sobre a Natureza da Ciência e a complexidade do conhecimento científico 

(SILVA; GUERRA, 2015). 

Por fim, gostaríamos de destacar que as discussões sobre a interface entre NDC e HFC 

servirão de base para guiar o olhar que se pretende dar ao episódio histórico que será estudado 

neste trabalho, propondo uma análise diacrônica do mesmo, ou seja, considerando o contexto 

em que o desenvolvimento das ideias científicas estava atrelado, o que também está de acordo 

com as diretrizes da moderna historiografia da ciência.  
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2  LEGADO DO SÉCULO XVIII 

 

Neste capítulo abordaremos, inicialmente, as concepções filosóficas predominantes ao 

longo do século XVIII e início do século XIX.  Na segunda seção abordaremos as diferentes 

correntes sobre estudos ópticos e sobre a natureza da luz coexistentes no século XVIII. 

 

2.1 As concepções filosóficas no início século XIX 

 

Nosso objetivo é tentar compreender como os pressupostos epistemológicos dos 

estudiosos que estavam se debruçando nos estudos sobre a natureza da luz no início do século 

XIX influenciaram em suas pesquisas sobre esse tema. Diante do exposto, é necessário 

compreender as principais concepções filosóficas predominantes no meio científico em fins 

do século XVIII e início do século XIX. Esse é o caminho que tentaremos percorrer nesta 

seção. 

 

Principais concepções filosóficas no século XVIII 

 

Nos séculos XVIII e XIX ocorreram duas grandes revoluções. Na Inglaterra, durante a 

segunda metade do século XVIII, ocorreu a Revolução Industrial. Na França, nessa época, 

ocorreu a Revolução Francesa, importante acontecimento político do período, que marcou 

profundamente a configuração geral da França e de toda a Europa nos séculos XVIII e XIX. 

A Revolução Industrial transformou diferentes aspectos da atividade econômica, 

levando a afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. O desenvolvimento 

do capitalismo foi determinando uma forte inter-relação entre a ciência e a produção. A 

ciência passou, cada vez mais, a ser vista como um instrumento que permitia ao homem 

interferir na natureza. Na ciência moderna, a experimentação adquire um importante papel no 

processo de construção do conhecimento científico. 

Ainda no século XVIII, refletindo a crescente importância da ciência, começaram a ser 

fundadas, primeiramente na Inglaterra, sociedades científicas para incentivar o progresso da 

ciência, locais para a defesa da ciência e discussão das controvérsias científicas da época. A 

ciência foi se organizando formalmente, tornando-se uma profissão reconhecida (PEREIRA; 

GIOIA, 2007b; HOBSBAWN, 2010). 

Duas imagens de natureza confrontavam-se, fundamentalmente, no século XVIII: a 

imagem mecanicista e a imagem materialista. A imagem mecanicista de natureza aponta para 

uma ordem natural imutável, produto da criação divina. A matéria é essencialmente passiva. 
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Toda fonte de atividade é atribuída ao espírito (a Deus). Na imagem materialista, a atividade 

passa a ser atribuída à própria matéria. Esse novo imaginário do século XVIII passa a 

conceber a natureza como autossuficiente, não requerendo intervenções externas para 

produzir os fenômenos, inclusive aqueles associados à vida e à mente (ABRANTES, 2016). 

As discussões acerca do conhecimento ao longo do século XVIII foram, de uma 

maneira geral, influenciadas por discussões filosóficas advindas do século XVII
11

. Ao longo 

do século XVIII, empirismo e racionalismo atribuíram diferentes papéis à observação e à 

razão no processo de conhecimento. Nas obras dos pensadores desse período expressam-se 

diferentes posturas, desde uma total ênfase na experiência até uma total ênfase à razão, 

passando por diferentes nuanças, no que diz respeito ao papel que cabe a cada um desses 

elementos (observação e razão) no processo de conhecimento (ABRANTES, 2016).  

O empirismo e o racionalismo consistem em duas propostas metodológicas diferentes 

para a produção do conhecimento advindas das discussões filosóficas do século XVII. O 

racionalismo tem sua formulação mais fundamentada nas obras de René Descartes (1596-

1650), filósofo, físico e matemático francês do início do século XVII, que acreditava na 

possibilidade de conhecer e chegar a verdades, através da razão. 

Descartes tem um papel importante no surgimento da ciência moderna, uma vez que 

introduziu na filosofia muitos dos conceitos e argumentos que desde então servem de 

fundamento para ela. Descartes associou as leis da natureza à imutabilidade divina. Para 

Descartes, Deus criou a natureza e imprimiu suas leis. Através da razão seria possível chegar 

a leis ou princípios gerais das coisas. A elaboração de relações causais se daria por deduções 

racionais em que, partindo-se de princípios gerais, se chegaria às suas decorrências ou efeitos. 

À experiência caberia o papel de confirmar as possíveis suposições deduzidas dos princípios 

gerais. Assim, a experiência acaba tendo de se subordinar à razão, na medida em que se 

restringe, praticamente, a uma função comprobatória. Os principais atributos da matéria não 

poderiam ser percebidos pelos sentidos (RUBANO; MOROZ, 2007a; SCRUTON, 2008). 

A obra de Descartes exerceu enorme influência por toda a Europa durante a segunda 

metade do século XVII, bem como no século XVIII.  Suas ideias foram impactantes tanto na 

física quanto na filosofia. 

                                                           
11

 Diversos pensadores desse período se preocuparam com essas considerações metodológicas acerca da 

construção do conhecimento: Galileu Galilei (1564-1642), Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1596-

1650), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Isaac Newton (1643-1727) (PEREIRA; 

GIOIA, 2007a). Para mais detalhes sobre as concepções filosóficas da ciência no século XVII, consultar: 

Andery, et al. (2007); Abrantes (2016); Scruton (2008); Burtt (1991); Châtelet (1974). 
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O empirismo, por sua vez, surge atrelado ao experimental, ao empírico na produção do 

conhecimento científico. Entre os empiristas do século XVII que influenciaram nas discussões 

acerca do conhecimento ao longo dos séculos subsequentes devemos destacar o papel 

exercido por Francis Bacon (1561-1626) e Isaac Newton (1642-1727).  

Em seu Novum Organum (1620), Bacon explorou princípios fundamentais do 

pensamento científico, propondo-se a evidenciar as inadequações da ciência aristotélica. Para 

Bacon, a lógica aristotélica de caráter puramente dedutivo não proporciona nenhum método 

para a descoberta de fatos novos (SCRUTON, 2008). Bacon, então, propôs um novo método, 

que permitiria, em sua concepção, a construção de um conhecimento correto dos fenômenos. 

Para ele, o conhecimento deveria estar fundamentado em fatos, numa ampla base de 

observação. O conhecimento da natureza se daria pela via empírica e experimental. O 

caminho correto para o avanço da ciência estaria na realização de grande número de 

experiências ordenadas, das quais seriam retirados os axiomas e a partir destes, propor-se-iam 

novos experimentos. Bacon denominou seu método de indução. Esse método envolveria não 

só a observação do fluxo natural dos fenômenos, mas também a interferência intencional na 

natureza (experiências) e a avaliação dos resultados dessa interferência (PEREIRA, 2007). 

Isaac Newton também deu importantes contribuições para o modo de fazer ciência, 

entre elas a relação entre a matemática e a experimentação (BURTT, 1991; GIANFALDONI, 

2007). Gianfaldoni (2007) ressalta que a maneira de Newton entender o mundo e seu 

movimento sintetiza uma nova forma de compreender os fenômenos da natureza: o universo é 

infinito e pode ser conhecido quantitativamente; as leis são universais, portanto, abarcam 

todos os fenômenos da natureza; as explicações devem ser causais e não finalistas. 

Newton defendia que as “hipóteses” devem ser evitadas na filosofia experimental, 

defendendo o lema “Hypotheses non fingo”. Tudo que não é deduzido dos fenômenos deve 

ser chamado de hipótese e estas não têm lugar na filosofia experimental (BURTT, 1991). 

Proposições particulares são inferidas dos fenômenos e depois tornadas gerais pela indução. 

Ele propõe um método de análise e síntese dos dados, afirmando: 

 

Como na matemática, assim também na filosofia natural, a investigação de coisas 

difíceis pelo método de análise deve sempre preceder o método de composição. Esta 

análise consiste em fazer experimentos e observações, e em traçar conclusões gerais 

deles por indução, não se admitindo nenhuma objeção às conclusões, senão aquelas 

que são tomadas dos experimentos, ou certas outras verdades. Pois as hipóteses não 

devem ser levadas em conta na filosofia experimental. [...] Por essa maneira de 

análise podemos proceder de compostos a ingredientes, de movimentos às forças 

que os produzem; e, em geral, dos efeitos a suas causas, e das causas particulares a 

causas mais gerais, até que o argumento termine no mais geral. Este é o método de 

análise; e a síntese consiste em assumir as causas descobertas e estabelecidas como 
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princípios, e por elas explicar os fenômenos que procedem delas, e provar as 

explicações (NEWTON, 2012, p. 404). 

 

Para Newton não havia certezas a priori, como Descartes acreditava. Além disso, na 

concepção de Newton, a matemática deve moldar-se continuamente à experiência, 

solucionando problemas apresentados pela experiência perceptível (BURTT, 1991).  

Um ponto importante de ser ressaltado é que na filosofia natural de Newton, a matéria, 

passiva, é incapaz de responder pela atividade da natureza. Existiria um Deus extenso e 

imanente à natureza, que intervém de maneira constante. A ação de Deus na natureza 

explicaria fenômenos como a gravitação, por exemplo (ABRANTES, 2016). 

O modelo de ciência advindo das obras de Newton
12

, em especial a observação como 

critério para a produção e aceitação do conhecimento, foi muito influente entre os estudiosos 

ao longo dos séculos subsequentes. A ampla repercussão das obras de Newton pôde ser 

percebida já no início do século XVIII.  

A filosofia natural britânica do século XVIII e início do século XIX herdou imagens de 

natureza e de ciência advindas dos trabalhos de Newton. Entre os filósofos britânicos 

podemos identificar algumas tendências comuns no modo como absorveram criticamente a 

imagem newtoniana de natureza: 1) A concepção newtoniana de um Deus providencial é 

rejeitada e, consequentemente, a dualidade estrita entre matéria (passiva) e espírito (ativo) 

coextenso à natureza. A natureza torna-se autossuficiente. A atividade agora é própria da 

matéria; 2) A matéria é concebida como reduzindo-se, em sua essência, as forças ou poderes 

pelas quais se manifesta empiricamente (ABRANTES, 2016). 

Em linhas gerais, na Inglaterra temos o predomínio do empirismo, que se expressa em 

obras de filósofos como Hobbes, Locke, Newton, Berkeley e Hume, que tomam como 

elemento fundamental na elaboração do conhecimento a sensação, o empírico.  

Entre os franceses, a maioria dos filósofos do século XVIII enfatizam o papel da razão 

como instrumento na elaboração do conhecimento. Esses filósofos, contudo, admitem que o 

conhecimento não pode prescindir da observação, da experiência. As impressões dos sentidos 

deveriam ser refinadas pela razão, para que possam explicar adequadamente o mundo. 

O racionalismo do século XVIII, apesar de ter sido herdado de Descartes, a ele se opõe, 

uma vez que ao contrário de Descartes, que dava ênfase ao processo dedutivo (partia de 

verdades auto-evidentes e inatas e delas deduzia novos conhecimentos), os pensadores 

franceses vão dar ênfase à observação e à experiência, consideradas pontos de partida para o 

                                                           
12

 Para melhor entendimento das concepções epistemológicas defendidas por Newton, consultar Burtt (1991). 



40 

 

 
 

conhecimento. O raciocínio, embora necessário, não prescinde dos dados empíricos 

(CHÂTELET, 1974; RUBANO; MOROZ, 2007b; PEREIRA; GIOIA, 2007b).  

O filósofo francês François Châtelet (1974) observa que os filósofos franceses 

efetuaram uma emancipação a qual ele denomina de Iluminismo, e em sua concepção, 

consiste na defesa da independência do homem através do uso público da razão em todos os 

domínios. Contudo, essa emancipação não foi estendida a toda a sociedade, mas esteve 

atrelada, eminentemente, à burguesia. O pensamento francês do século XVIII também deve 

muito a filósofos anteriores, em especial a Descartes, a Locke, a Spinoza, a Leibniz 

(CHÂTELET, 1974). 

As concepções de Newton acerca do conhecimento também exerceram considerável 

influência entre os estudiosos franceses do período. Fundamentados nas ideias de Newton, 

pensadores franceses desse período propõem o método de análise ao invés da dedução, como 

procedimento para obtenção do conhecimento. Assim, a experiência, a observação e o 

pensamento deveriam buscar a ordem das coisas nos próprios fenômenos e não mais nos 

conceitos. A análise permitiria a identificação daquilo que é comum e permanente entre os 

particulares, conduzindo a princípios gerais. As regularidades dos fenômenos naturais seriam 

expressas através de leis e o conhecimento dessas leis se dá pela observação dos fenômenos, 

registrando-os mediante experimentos, medidas, observações e cálculos (RUBANO; 

MOROZ, 2007c). 

As duas principais obras de Newton (os Principia e o Opticks) estiveram na origem de 

duas tradições de pesquisa que se diferenciavam tanto em relação a seus objetos de 

investigação, quanto em relação às imagens de ciência que difundiam. Os Principia 

engrenaram uma abordagem teórica altamente matematizada do movimento e da forma dos 

astros, bem como de outros domínios. O Opticks, por sua vez, tornou-se referência para o 

desenvolvimento de uma tradição experimental em física que se voltava para os fenômenos 

ópticos, elétricos, magnéticos, etc. Essas duas correntes em física, no século XVIII, foram 

caracterizadas na França, respectivamente, pela distinção entre física geral (physique 

générale) e física experimental (physique particulière) (SILLIMAN, 1974; ABRANTES, 

2016). 

A física geral (estudo das propriedades universais dos corpos – inércia, peso, extensão, 

etc), seguindo o modelo dos Principia, era abstrata e matematizada. A física experimental 

(estudo das propriedades particulares dos corpos – elasticidade, capacidade calorífica, etc) 
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adotava uma abordagem empírica, qualitativa, seguindo o espírito das Queries
13

 do Opticks 

(ABRANTES, 2016). 

A física experimental tomou como ponto de partida os problemas e sugestões propostos 

nas Queries do Opticks de Newton. Dois temas, em particular, norteiam várias especulações 

ao longo do século XVIII: a existência de um meio etéreo que permeia o universo e a 

explicação por forças intermoleculares de toda uma gama de fenômenos (ABRANTES, 2016).  

Houve uma grande valorização da abordagem experimental na investigação dos 

fenômenos. Dessa maneira, através do método experimental, o pensamento de Newton, que 

enfrentou forte resistência por parte dos cartesianos, infiltrou-se gradualmente no meio 

científico francês durante o século XVIII. 

Cientistas franceses e britânicos, contudo, começam a atacar o caráter qualitativo e 

especulativo da física experimental durante as últimas décadas do século XVIII. Assim, 

surgem, associados ao nome de Laplace e seus discípulos, novos programas para a 

investigação dos fenômenos estudados tradicionalmente pela física experimental, buscando a 

aplicação da análise matemática no estudo dos fenômenos (ABRANTES, 2016). 

Jean-Baptiste Biot (1774-1862) foi um dos primeiros discípulos de Laplace e a partir de 

1801 se dedica a trabalhos na área de física experimental, introduzindo novas exigências 

metodológicas que podem ser resumidas nos seguintes pontos: quantificação; melhoria da 

precisão experimental com o aperfeiçoamento da instrumentação; expressão dos resultados 

dos experimentos sob a forma de relações algébricas entre variáveis físicas; assimilação 

desses resultados aos moldes teóricos do paradigma laplaciano. Essas exigências 

metodológicas que se revelam nos trabalhos de Biot surgem de uma transformação da física 

francesa que ocorre na passagem do século XVIII ao XIX (ABRANTES, 2016). Essa 

transformação na física estava atrelada ao próprio programa laplaciano de pesquisa, como será 

melhor discutido no próximo capítulo. 

 

Concepções filosóficas entre os britânicos no início do século XIX 

 

As imagens de ciência predominantes na Inglaterra, no início do século XIX, eram 

desfavoráveis ao uso de hipóteses. Por hipótese entendia-se qualquer proposição que fizesse 

referência a entidades e processos não observados ou qualquer proposição que não pudesse 

ser verificada por indução. A imagem de senso comum envolvia um misto do indutivismo de 

                                                           
13

 As Queries foram questões que Newton trouxe no Opicks - sua principal obra sobre óptica publicada, 

inicialmente, em 1704. Nas Queries, Newton apresentou várias ideias importantes que permearam sua obra 

(Opticks), sem se comprometer explicitamente com nenhuma delas. 
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Bacon e do hypotheses non fingo de Newton. De acordo com essa imagem, o cientista deve 

colecionar fatos, fazer generalização com cautela, sem saltos, e abster-se de supor hipóteses 

(ABRANTES, 2016). 

Integrantes do ideal indutivista de método científico muito difundido na época, diversos 

estudiosos britânicos acreditavam que a ciência, através do método indutivo, era um meio de 

descoberta da verdade. Observações e experimentos seriam os únicos meios pelos quais as 

verdades da natureza podiam ser expostas. No século XIX ainda era comum associar-se 

indução
14

 e prova. 

No entanto, alguns estudiosos também admitiam algum papel para as hipóteses na 

construção do conhecimento.  Entre esses estudiosos, contudo, não havia uma convergência 

quanto ao papel que as hipóteses poderiam desempenhar na construção do conhecimento. 

Para David Brewster (1781-1868), por exemplo, as hipóteses teriam três funções: 1) 

ajudam a memória agrupando fatos distintos; 2) desde que não contradigam fatos conhecidos, 

poderiam ser usadas para explicar fenômenos; e 3) também podem levar a novas previsões. 

No entanto, Brewster distinguiu entre leis e hipóteses. Afirmações singulares seriam 

certificadas por experimentos, enquanto as leis sobre classes de fenômenos podiam ser 

verdadeiras pela indução. Ao contrário das leis, as hipóteses não devem ser confundidas com 

causas verdadeiras (verae causae
15

). Na concepção de Brewster, as causas verdadeiras devem 

ter uma existência real, sendo abertas ao exame sensorial ou adequadamente relacionadas à 

matéria através da analogia com a natureza (CANTOR, 1983).  

William Whewell (1794-1866) e John Herschel (1792-1871) também defenderam o 

papel das hipóteses e as consideraram indispensáveis ao trabalho científico. Whewell defendia 

que elas devem descrever o que, verdadeiramente, existe ou ocorre na natureza. John 

Herschel, por sua vez, impôs que além de a hipótese ser compatível com os fatos conhecidos 

(condição mínima para que seja considerada empiricamente adequada), esta deveria ter 

consequências empíricas novas e inesperadas. Se tais previsões se verificassem, Herschel 

acreditava que teríamos boas razões para acatar a hipótese como verdadeira (ABRANTES, 

2016). 

Herschel e Whewell distinguiam causas hipotéticas de verdadeiras e ambos defendiam a 

descoberta de causas verdadeiras como um objetivo das ciências. Herschel exigia que se 
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 Havia muita ambiguidade no emprego do termo indução, carregado de significados, em uma tradição que 

remonta, pelo menos, a Aristóteles (ABRANTES, 2016). 
15

 O princípio metodológico da verae causae remonta, pelo menos, a Newton. Nos Principia, na primeira de suas 

regras de argumentação em filosofia, ele pontuava que “não se hão de admitir mais causas das coisas naturais 

do que as que sejam verdadeiras e, ao mesmo tempo, bastem para explicar suas aparências”. 
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tivesse evidência direta da causa, ou evidência direta de causas análogas, como condição para 

o estabelecimento de uma verae causae. Whewell não impunha tais exigências para se 

estabelecer uma verae causae, mas sim, em um espírito racionalista, a sobreindução de 

conceitos aos fatos pela mente – consiliência de induções
16

. A experiência poderia estimular a 

mente a formar um conceito, mas, uma vez que o conceito apropriado tivesse sido concebido, 

a verdade estaria garantida (CANTOR, 1983; ABRANTES, 2016). 

Whewell defendia que para fazermos uma indução, os fatos têm de ser coligados - 

unificados por um conceito que é produzido pela mente e imposto aos fatos. Esse conceito 

não pode ser derivado dos próprios fatos ou das observações. Ele é criado pela mente, que 

coliga os fatos. Conceitos (ideias gerais) são necessários para que se possa fazer uma 

passagem, genuinamente indutiva, do que é particular e veiculado pelos sentidos para o que é 

geral, por exemplo, uma lei (ABRANTES, 2016). 

Mais adiante, discutiremos como esses pressupostos epistemológicos – papel da 

experimentação; aceitação do uso das hipóteses; existência de causas verdadeiras, etc. – 

permeavam as discussões sobre a natureza da luz no período considerado. Por ora, seguiremos 

com as discussões sobre a natureza da luz ao longo do século XVIII. 

 

2.2 As controvérsias sobre a natureza da luz 

 

O século XVIII foi muito importante para o estudo da óptica, contando com uma vasta 

gama de abordagens, analogias e tratamentos diferentes para os fenômenos ópticos. Dessa 

maneira, historiadores da ciência caracterizam os estudos sobre óptica do século XVIII, sob 

diferentes perspectivas.  

Darrigol (2012) divide os estudos ópticos desse período em três níveis: a óptica dos 

raios; os newtonianos e os neo-cartesianos. O primeiro nível aborda o conceito de raio (a 

óptica dos raios), sendo independente da natureza mais profunda da luz. Esse nível era 

compartilhado por pessoas interessadas em instrumentos ópticos e observações astronômicas. 

Uma grande quantidade de escritos ópticos do século XVIII pertence a esse nível. Os 

estudiosos desse nível, embora tivessem sua opinião sobre a essência da luz, julgavam que a 

maior parte da óptica que precisavam não dependia dessa discussão (DARRIGOL, 2012).  

Os newtonianos são os estudiosos que adotaram o conceito de luz como um fluxo de 

corpúsculos emitidos por uma fonte, tornando a questão newtoniana acerca da 

corpuscularidade da luz uma certeza. Eles tinham como principais fontes as Queries de 
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 Unificação sob uma única teoria geral. 
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Newton. A maioria desses estudiosos consideravam que os corpúsculos de luz interagem 

diretamente com a matéria através de forças a distância (DARRIGOL, 2012). Por outro lado, 

um significante número de estudiosos sobre óptica recusaram a natureza corpuscular da luz e 

adotaram uma teoria do meio puro de um tipo cartesiano (meio permeando todo o espaço, no 

qual as interações são devido ao contato mecânico). Estes últimos são denominados por 

Darrigol (2012) de neo-cartesianos e tinham como principais fontes a redução cartesiana para 

a ação por contato, a óptica cartesiana, o tratado de Huygens e a analogia com a acústica. 

Por newtonianos, Darrigol (2012) entende os estudiosos que aceitaram os corpúsculos 

de luz, que importaram importantes conceitos da óptica de Newton, mas não necessariamente 

aceitaram todas as especulações de Newton. Isso inclui estudiosos que rejeitaram o éter de 

Newton e exclui estudiosos que aceitaram os corpúsculos de luz, mas os integraram em uma 

estrutura não-newtoniana. Os neo-cartesianos, por sua vez, compreendem os estudiosos que 

perseguiram o projeto de Descartes de reduzir todas interações ao contato mecânico, mas não 

necessariamente seguiram os detalhes de sua teoria da luz e estavam dispostos a adotar alguns 

conceitos da óptica de Newton, até mesmo os corpúsculos de luz em alguns casos 

(DARRIGOL, 2012). 

O historiador Geoffrey Cantor (1983), por sua vez, distingue a óptica do século XVIII 

por meio das analogias que eram feitas para explicar a natureza da luz: 1) teoria corpuscular, 

que envolve a analogia entre luz e o comportamento discreto das partículas de matéria 

projetadas na velocidade da luz. Essas partículas eram consideradas como obedecendo as leis 

de Newton do movimento e todo desacordo com o movimento retilíneo constante eram 

explicados em termos de forças de curto alcance; 2) teoria dos fluidos, que envolve o 

comportamento dos fluidos. Luz sendo considerada um fluido (geralmente hipotético) que é 

dirigido de sua fonte; 3) A terceira analogia explora um éter, fazendo analogia com as ondas 

de som. Luz, de acordo com esse modelo, é uma onda (ou pulso) nesse éter, as partículas 

estando em movimento vibratório (CANTOR, 1983). 

O historiador Breno Arsioli Moura também conta com uma vasta gama de trabalhos 

sobre a natureza da luz no século XVIII (MOURA, 2008; SILVA; MOURA, 2012; MOURA, 

2015; MOURA 2016). Em seu trabalho, Moura (2008) traz os newtonianos como estudiosos 

que divulgaram e modificaram a teoria óptica de Newton, buscando unir a óptica com a 

mecânica. Moura (2016) discute os vibracionistas como sendo aqueles que concebem a luz 

como um pulso ou movimento em um meio, geralmente um meio etéreo.  
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Vale ressaltar a distinção feita por Moura (2016) entre teorias vibracionais e teorias 

ondulatórias. As teorias vibracionais não fazem uso amplo de uma abordagem matemática, 

nem conceitos usualmente atribuídos a ondas (frequência, comprimento de onda e amplitude). 

As teorias ondulatórias, por outro lado, fazem amplo uso da matemática e incorporam esses 

conceitos. Nesse sentido, no século XVIII, as teorias que defendiam a luz como um pulso ou 

movimento em um meio eram eminentemente vibracionais, uma vez que teorias com 

características de teorias ondulatórias surgiram apenas a partir do início do século XIX.  

A partir das diferentes caracterizações dos estudos sobre a óptica do século XVIII 

apresentadas anteriormente, podemos perceber que esse é um campo de estudo complexo e 

permeado por diferentes nuances, sendo difícil encontrar caracterização única para o mesmo. 

Entretanto, para fins de organização, dividiremos a discussão sobre os estudos ópticos do 

século XVIII em duas vias
17

: 1) Óptica newtoniana, contendo os trabalhos que 

desenvolveram teorias corpusculares da luz a partir da óptica de Newton e 2) Óptica 

Vibracional, abordando os trabalhos dos estudiosos que não defenderam a luz como emissão 

de partículas, mas que advogaram pela vibração das partículas de um meio, no estilo 

cartesiano e suas variações. 

 

1) Óptica newtoniana 

 

Ao longo do século XVIII diversos estudiosos desenvolveram teorias corpusculares 

para a luz, tomando como base as discussões contidas no Opticks, importante obra sobre luz e 

cores publicada por Isaac Newton, em 1704 (CANTOR, 1983; DARRIGOL, 2012). 

Entretanto, apesar do que comumente se crê, Newton raramente expôs uma discussão 

explícita sobre a materialidade da luz
18

 (SILVA; MOURA, 2012; MOURA, 2016).  

Ao discutir a materialidade da luz nas Queries do Opticks, Newton procurou não se 

comprometer com essa ideia: “Os raios de luz não são corpos minúsculos exibidos pelas 

substâncias que brilham?” (NEWTON, 2012, p. 370).  

                                                           
17

 Vale ressaltar que nesse período também tínhamos alguns estudiosos defendendo a analogia da luz com 

fluidos. Contudo, como o debate sobre a natureza da luz no século XVIII girava, predominantemente, em torno 

da disputa teoria corpuscular versus teoria vibracional da luz, optaremos por discutir essas duas perspectivas de 

estudos sobre a luz nesta seção. Para maiores detalhes sobre a analogia entre luz e fluidos no século XVIII, 

consultar Cantor (1983).  
18

 Para mais detalhes dos trabalhos de Newton sobre luz e cores consultar: Westfall (1962); Silva e Martins 

(1996); Moura (2008); Martins e Silva (2015). 
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Independentemente do fato de Newton ter exposto suas ideias sobre a natureza da luz 

como perguntas, e não como proposições baseadas em experiências, elas foram fundamentais 

para filósofos naturais newtonianos do século XVIII (SILVA; MOURA, 2012). 

Houve um amplo processo de popularização de Newton e de suas obras ao longo do 

século XVIII, especialmente entre os britânicos
19

. Esse processo estava relacionado aos novos 

valores atribuídos à Filosofia Natural. Os filósofos naturais começaram a difundir o 

conhecimento advindo dos estudos sobre o mundo, bem como havia uma forte influência do 

indutivismo Baconiano. A imagem indutivista que a óptica de Newton carregava e sua 

imagem como um filósofo natural comprometido com a busca pelas verdades sobre o mundo 

foram uns dos elementos que impulsionaram a ampla popularização de sua filosofia natural 

(MOURA, 2008). 

Nesse sentido, Silva e Moura (2012) ressaltam: 

 

A influência do método indutivo, representada principalmente pelas obras de Francis 

Bacon (1561-1626), também desempenhou um papel importante. Vários filósofos 

naturais do século XVIII acreditavam que a Filosofia Natural deveria basear-se 

exclusivamente no método experimental.  O conhecimento natural deve ser útil e 

baseado em provas experimentais. Esse ideal indutivista foi difundido nas 

conferências populares e enciclopédias que surgiram nas primeiras décadas do 

século XVIII. Nesse contexto, a abordagem indutivista à natureza tornou-se cada vez 

mais popular na ciência (SILVA; MOURA, 2012, p. 1325). 

 

A maioria dos divulgadores de Newton eram palestrantes
20

 sobre filosofia natural 

(CANTOR, 1983). As conferências não apresentavam as partes da óptica newtoniana que não 

poderiam ser incorporadas no modelo dinâmico para a luz, como o conceito de estados de 

fácil transmissão e fácil reflexão. 

As Enciclopédias, que visavam difundir o conhecimento para um público mais amplo, 

também contribuíram para a divulgação do trabalho de Newton. Uma vez que as ideias de 

Newton eram cada vez mais aceitas, elas fundamentaram boa parte dos textos das 

enciclopédias relacionadas à Filosofia Natural.  

Vários filósofos naturais trabalharam na teoria corpuscular da luz a partir das ideias de 

Newton. No entanto, desenvolveram uma óptica newtoniana que pouco lembrava a original 

(MOURA, 2008).  

A afirmação sobre a materialidade da luz era destaque em numerosas discussões sobre 

natureza da luz. O comportamento da luz não seria meramente análogo ao comportamento de 

                                                           
19

 Para mais detalhes sobre a popularização do Opticks de Newton, na Grã-Bretanha, no século XVIII, consultar: 

Cantor (1983); Moura (2008). 
20

 Para mais detalhes da expansão das conferências populares sobre filosofia natural na Grã-Bretanha, no início 

do século XVIII e suas implicações na popularização da óptica de Newton, consultar: Cantor (1983). 
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corpos pequenos, em vez disso, luz era composta de partículas extremamente pequenas 

viajando a uma velocidade imensa. Assim, se poderia, ao menos em princípio, descobrir a 

massa e a quantidade de matéria de cada partícula e o número de tais partículas emitidas a 

cada segundo de uma fonte. A característica central dessas teorias, em oposição a teoria 

corpuscular inicial, era o papel atribuído à força. Forças eram empregadas para explicar todos 

os fenômenos nos quais a luz desviava de seu caminho retilíneo natural, em particular a 

explicação da reflexão, refração e inflexão (CANTOR, 1983; DARRIGOL, 2012). Os 

corpúsculos de luz tornaram-se uma parte integral do sistema de Newton, a despeito da 

própria reserva de Newton. 

De forma geral, a teoria corpuscular desenvolvida pelos seguidores de Newton foi 

amplamente aceita no início do século XVIII, especialmente na Grã-Bretanha. A situação 

começou a mudar em torno da metade do século XVIII, quando alguns trabalhos chamaram a 

atenção para problemas com a teoria corpuscular. Nesse período, foram publicados livros e 

artigos defendendo interpretações vibratórias da luz e criticando alguns aspectos da óptica 

newtoniana (SILVA; MOURA, 2012).  

Os proponentes da teoria vibracional faziam objeções contra a teoria corpuscular da luz, 

levando muitos de seus partidários a adotar uma estratégia defensiva (CANTOR, 1983)
21

. Um 

dos argumentos contra a materialidade da luz baseou-se na defesa de que se a luz fosse 

constituída de corpúsculos, o Sol perderia matéria. Outra objeção sobre a concepção 

corpuscular foi o fato de os raios de luz nunca se interferirem, o que seria impossível se eles 

fossem corpúsculos.  

Na segunda metade do século XVIII, cresceu um sentimento geral de que a óptica 

newtoniana e os modelos mecânicos que foram desenvolvidos a partir dela eram insuficientes 

para tratar os vários fenômenos ópticos conhecidos à época. Entre os problemas enfrentados 

pela teoria corpuscular nesse período, temos dificuldades em explicar fenômenos como 

inflexão, dupla refração, os anéis coloridos em películas finas, a dispersão refrativa e a 

dificuldade em estabelecer uma explicação satisfatória para vários fenômenos ópticos baseada 

na ideia de forças à distância
22

. Entretanto, cabe ressaltar que a ideia de a luz consistir em 

partículas ainda era muito influente, principalmente, na Grã-Bretanha (MOURA, 2008).  

                                                           
21

 Para maior conhecimento sobre as discordâncias entre newtonianos e vibracionistas na segunda metade do 

século XVIII, consultar: Cantor (1983). 
22

 Para mais detalhes acerca dos problemas enfrentados pela teoria corpuscular na segunda metade do século 

XVIII, consultar Cantor (1983). 
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Apesar do predomínio da teoria corpuscular da luz de Newton ao longo do século 

XVIII, temos estudiosos defendendo pontos de vista diferentes, baseados especialmente em 

teorias vibracionais sobre a luz (Óptica Vibracional).  

 

2) Óptica Vibracional 

 

As teorias vibracionais do século XVIII, em sua maioria, sofreram influência do ideal 

cartesiano de reduzir todos os fenômenos a ação por contato, uma vez que Descartes negava a 

existência de espaço vazio e a ideia de força a distância
23

. Abordarei, em linhas gerais, os 

aspectos principais da teoria de alguns neo-cartesianos do século XVIII
24

. 

A defesa da teoria vibracional da luz no século XVIII girava em torno de dois pontos 

centrais: eles aceitaram a existência de algum tipo de meio etéreo ubíquo, ao qual atribuíam 

um movimento vibracional oposto ao movimento translacional, e basearam suas teorias da luz 

na analogia com a propagação do som (CANTOR, 1983). 

Alguns neo-cartesianos incorporaram importantes elementos da teoria de Newton às 

suas teorias de luz. Esses estudiosos, apesar de adotarem alguns elementos da teoria de 

Newton sobre óptica – como o caráter heterogêneo da luz branca e a estabilidade das cores 

simples, até mesmo a ideia de corpúsculos de luz – reduziam toda interação ao contato 

mecânico: a luz consistia na transmissão de variações no meio etéreo. Em comum, esses 

estudiosos relacionavam as diferentes cores com a frequência das vibrações de pressão no 

meio etéreo (DARRIGOL, 2012). 

A defesa da teoria vibracional da luz no século XVIII também abarcava a analogia da 

propagação da luz com a propagação do som. Entre os estudiosos que trabalhavam nessa 

perspectiva, temos Claude Nicolas LeCat (1700-1768) e Leonhard Euler (1707-1783).  

Para LeCat, a luz seria o resultado do movimento de uma matéria extremamente sutil, 

que depois ele chamou de éter. A matéria da luz, além de seu movimento de fluidez, requer 

vibrações excitadas por algum corpo luminoso, qualquer que ele seja (MOURA, 2016). Ao 

contrário de Descartes, para quem a velocidade da luz era infinita, LeCat considerou que o 

éter tinha que ser mil vezes mais sutil e mais rarefeito que o ar que produz o som para explicar 

a velocidade da luz sendo quase um milhão de vezes maior que a do som (CANTOR, 1983). 

                                                           
23

 O mundo cartesiano é completamente preenchido (plenum cartesiano - plenum universal invisível que 

explicaria os mais diversos fenômenos). Toda ação só pode ser uma ação contígua, um impulso, uma pressão, 

resultado do contato físico entre os corpos materiais (BURTT, 1991; ABRANTES, 2016). 
24

 Para detalhes das teorias sobre a luz dos neo-cartesianos do século XVIII, consultar: Darrigol (2012). 
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Em sua “Nova theoria lucis et colorum” (1746), Euler defendia que a luz é propagada 

por meio de pulsos através de certo meio elástico, de uma maneira similar ao som. Assim 

como o som é produzido por um movimento de vibração transmitido através do ar, a luz é 

causada por um movimento similar de vibração transmitido através do éter. A elasticidade de 

seu éter sendo mil vezes maior que a do ar, enquanto é também milhares de vezes mais sutil. 

As diferentes cores resultam de diferentes graus de rapidez do movimento de vibração, da 

mesma maneira como cada som corresponde a certo número de vibrações feito em um 

segundo (CANTOR, 1983; DARRIGOL, 2012). 

Na Grã-Bretanha, também tínhamos estudiosos que defendiam um ponto de vista 

vibracional para a luz
25

. Esses estudiosos rejeitavam a ideia de partículas de luz viajando 

livremente no vácuo. De modo geral, eles consideravam a luz como o movimento vibratório 

de partículas de luz em determinado meio que permeava todo o espaço – fluido elástico e 

“plenum de luz” (CANTOR, 1983; DARRIGOL, 2012; MOURA, 2016). 

É necessário salientar que, possivelmente, haveria entre os estudiosos da época mais 

interpretações diferentes referentes ao fenômeno da luz como um movimento vibratório em 

um meio permeando todo o espaço. Contudo, esse não é o foco de nossa pesquisa. Assim, 

prosseguiremos para o fechamento desta seção, discutindo algumas considerações gerais 

sobre a óptica do século XVIII. 

 

Considerações gerais sobre a óptica do século XVIII 

 

Após a discussão dos aspectos gerais do panorama sobre os estudos ópticos durante o 

século XVIII, podemos observar que, na Grã-Bretanha, os estudiosos sobre questões ópticas 

eram predominantemente newtonianos.  

Entre as razões para fraca influência exercida pelas teorias vibracionais do século XVIII 

entre os britânicos, Moura (2016) ressalta que é necessário reconhecer o imenso prestígio que 

Newton e a concepção corpuscular apresentavam na época. O Opticks de Newton incorporava 

explicações para praticamente todos os fenômenos da luz que eram conhecidos até o início do 

século XVIII. Além disso, ressalta o fato de não haver uma unidade entre os vibracionistas. 

Enquanto os corpuscularistas concordavam que a luz era constituída de partículas materiais, 

interagindo com os outros corpos por meio de forças, os vibracionistas não tinham um 

consenso único sobre como era a vibração luminosa e quais eram as características do meio 

em vibração (MOURA, 2016). 

                                                           
25

 Para mais detalhes dos trabalhos sobre a luz desses estudiosos, consultar: Moura (2016). 
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A associação entre a luz e o som também continha problemas, devido ao espalhamento 

das vibrações sonoras ao atingirem um obstáculo, o que não acontece no comportamento da 

luz. Portanto, as teorias vibracionais para a luz elaboradas no século XVIII tornaram-se 

conhecidas, mas a falta de uma estrutura conceitual sólida e o cenário favorável à concepção 

corpuscular desempenharam papéis significativos para a falta de popularidade que obtiveram 

no período (MOURA, 2016). 

 Na França, a aceitação da óptica de Newton se deu de uma forma um pouco diferente 

do que na Grã-Bretanha. A França era um terreno pouco favorável para a penetração das 

ideias newtonianas, devido à grande influência do cartesianismo. Assim, a visão neo-

cartesiana de luz prevaleceu durante a primeira metade do século XVIII, na França 

(DARRIGOL, 2012).  

Na segunda metade do século XVIII, o estilo neo-cartesiano foi decaindo na França. Os 

corpúsculos de Newton e suas atrações, que tinham sofrido grande resistência na primeira 

metade do século, ganharam considerável campo. Esse fato ocorre concomitantemente a uma 

maior influência das concepções metodológicas de Newton sobre a ciência (observação e a 

experiência como origem do conhecimento) entre os franceses. 

Em suma, ao longo de todo o século XVIII, diferentes concepções, analogias e 

hipóteses concorreram para tentar explicar a natureza da luz. Apesar disso, havia um maior 

predomínio da teoria corpuscular da luz entre os estudiosos da época. Diversos fatores 

concorrem para esse predomínio da teoria corpuscular, especialmente na Grã-Bretanha, entre 

eles o grande prestígio de Newton (presidente da Royal Society
26

 entre os anos de 1703 e 

1727) e o predomínio da concepção Indutivista da ciência, que o Opticks de Newton ajudou a 

erigir. Outro fator também importante para o delineamento desse panorama durante o século 

XVIII se deve ao fato de que a ideia de éter, bem como suas características ainda não estavam 

muito claras entre os filósofos do período, mesmo para os defensores das teorias vibracionais.  

Em fins do século XVIII, contudo, um renascimento ou correção da teoria ondulatória 

estava propenso a ganhar apoio. No início do século XIX, diversos trabalhos baseados na 

concepção das ondas impulsionaram o desenvolvimento da teoria ondulatória da luz. Ao 

longo do século, as teorias ondulatórias da luz ganharam espaço, através da explicação de 

fenômenos ópticos importantes, como: os "anéis de Newton", a polarização e a difração de luz 

(SILVA; MOURA, 2012).  

                                                           
26

 Instituição destinada à promoção do conhecimento científico fundada em Londres no ano de 1660. A Royal 

Society tinha um papel muito importante nas discussões científicas do período considerado (século XVIII). 

Entre seus membros, tínhamos importantes estudiosos do período.  
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As pesquisas de Thomas Young e Augustin Fresnel sobre difração e interferência 

lideraram a defesa de uma nova teoria ondulatória da luz que passou a ser aceita por 

praticamente todos os estudiosos em torno de 1830, um século após a morte de Newton 

(MARTINS; SILVA, 2015). 
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3 EPISÓDIO HISTÓRICO
27

: PANORAMA GERAL SOBRE A ÓPTICA NA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX 

  

As discussões sobre a natureza da luz perduraram durante o início do século XIX. O 

estudo de fenômenos como interferência, difração, dupla refração e polarização, serviram 

como base para novos estudos e controvérsias. 

O fenômeno da dupla refração da luz, hoje tomado como um caso de polarização, foi 

estudado, inicialmente, por Bartholinus que, em 1669, tornou-se o primeiro a registrar que um 

pequeno objeto parece duplo quando visto através de duas faces opostas de um cristal de 

calcita. Quando um raio incide sobre tal cristal é, em geral, dividido em dois raios refratados. 

Um desses raios, chamado raio comum, obedece à lei usual de refração, enquanto o outro não 

e, portanto, é chamado de raio extraordinário. Newton também tratou o fenômeno da dupla 

refração nas Queries do Opticks adotando o conceito de lados dos raios de luz: cada lado seria 

responsável por um tipo de refração, ordinária ou extraordinária. No início do século XIX, 

diversos estudiosos, a exemplo de Jean-Baptiste Biot e Etienne Malus, desenvolveram 

pesquisas tentando explicar a dupla refração da luz. 

A polarização era incompatível com a teoria ondulatória da luz, como se imaginava no 

início do século XIX, uma vez que o único tipo de onda fisicamente possível num meio 

fluido, tal como o éter, é uma onda longitudinal ou de compressão (ondas que vibram na 

direção de sua propagação). Os efeitos de polarização, no entanto, indicam uma assimetria 

numa direção perpendicular ao movimento da onda. Os corpúsculos leves, por sua vez, 

podiam ser imaginados de todos os tipos de formas assimétricas, o que poderia produzir os 

efeitos observados. Dessa maneira, estudos sobre polarização provocaram uma expansão da 

teoria corpuscular da luz no início do século XIX. 

Os debates sobre a natureza da luz no início do século XIX também envolviam estudos 

relativos ao fenômeno da difração. A formação de franjas a partir da difração da luz era de 

particular interesse, uma vez que os corpuscularistas, desde o século XVIII, defendiam a 

propagação retilínea da luz. Dessa maneira, a luz não se curvaria em torno de obstáculos. 

Assim, ondulacionistas, a exemplo de Young e Fresnel, procuravam mostrar, através de 
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 Como mencionado na introdução desta Tese, tomamos como Episódio Histórico exemplar, nesta pesquisa, 

toda a discussão que envolve os desenvolvimentos referentes à natureza da luz na primeira metade do século 

XIX. 
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experimentos sobre a formação de franjas de luz, que a luz se desvia de seu curso retilíneo em 

torno de obstáculos
28

.  

O fenômeno de interferência também foi muito importante para as discussões sobre a 

natureza da luz no início do século XIX. Esse fenômeno foi discutido, inicialmente, por 

Thomas Young e tendia a reforçar o caráter ondulatório da luz, uma vez que buscava explicar 

a intensidade de duas luzes superpostas a partir da ideia de ondulações em fases diferentes. 

Posteriormente, Augustin Fresnel também traz investigações sobre o fenômeno de 

interferência dentro da teoria ondulatória da luz. 

Na tentativa de buscar explicações para os fenômenos luminosos, estudiosos da época 

trabalhavam, predominantemente, dentro de duas correntes sobre a natureza da luz: a teoria 

corpuscular e a teoria ondulatória da luz. Cabe destacar que a controvérsia entre essas teorias 

sobre a natureza da luz também envolvia fatores políticos, epistemológicos, dentre outros. É 

esse intrincado de ideias que procuraremos discutir no decorrer deste capítulo, que para fins 

de organização será dividido em: Os trabalhos iniciais em óptica ondulatória – Thomas 

Young; Estudos em óptica dentro do programa laplaciano de pesquisa; A óptica de Fresnel; A 

partir da década de 1830
29

. Na última seção, trazemos uma análise dos pressupostos 

epistemológicos na primeira metade do século XIX e os debates sobre a natureza da luz. 

 

3.1 Os trabalhos iniciais em óptica ondulatória – Thomas Young 

 

Thomas Young, físico, médico e egiptólogo britânico, nasceu em Milverton, em 13 de 

junho de 1773. Young estudou medicina em Londres, Edinburgh e Göttingen, entre 1792 e 

1799. Seu legado em óptica fisiológica está relacionado a sua formação em medicina. Entre 

1791 e 1801, Young publicou a maioria de seus experimentos e teorias sobre óptica 

fisiológica (CANTOR, 1983; MORSE, 2007).      

Em 1800, Young mudou-se de Cambridge para Londres. Nessa cidade, trabalhando 

como médico, começou a frequentar as reuniões da Royal Society. Young teve contato com 

Joseph Banks, presidente dessa sociedade, e com Conde Rumford, fundador da Royal 

Institution. Por indicação deles, em 1801, foi contratado como professor de filosofia natural e 
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 Corpuscularistas já tinham ideia dessa objeção desde os trabalhos de Grimaldi, no século XVII, e procuraram 

encaixar esse fato na sua teoria, admitindo que a luz, ao passar por um corpo material, é atuada por forças de 

curto alcance que emanam do corpo e que desviam os corpúsculos leves do seu caminho naturalmente 

retilíneo. 
29

 Essa divisão segue, de um modo geral, a ordem cronológica das discussões sobre fenômenos ópticos no início 

do século XIX, uma vez que é difícil retratar um episódio histórico e se distanciar da ordem cronológica dos 

acontecimentos. 
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editor de publicações da Royal Society. Dessa maneira, entre 1802 e 1803 Young preparava 

aulas populares (Lectures) de filosofia natural e artes mecânicas para os membros da entidade. 

Estas, consistiam de palestras eruditas que, às vezes, continham resultados de pesquisas 

recentes. No entanto, eram obscuras, técnicas e muito detalhadas (MORSE, 2007). 

No início do século XIX, Thomas Young (1773-1829) reativou
30

 as pesquisas em 

direção à teoria ondulatória da luz. Seu trabalho sobre a teoria ondulatória da luz e sobre o 

princípio de interferência cobre um período de aproximadamente sete anos, entre 1800 e 

1807. Nesse período, Young publicou quatro trabalhos na Philosophical Transactions, que 

também foram lidos perante a Royal Society de Londres, nos quais discute aspectos sobre os 

fenômenos da luz. Os quatro trabalhos são: “Outlines of experiments and inquiries respecting 

sound and light” (carta lida e publicada em janeiro de 1800); “The Bakerian Lecture: On the 

Theory of Light and Colours” (lido em novembro de 1801 e publicado em janeiro de 1802); 

“An Account of Some Cases of the Production of Colours, not Hitherto Described” (lido em 

julho de 1802 e publicado em janeiro de 1802)”; “The Bakerian Lecture: Experiments and 

Calculations Relative to Physical Optics” (lido em novembro de 1803 e publicado em janeiro 

de 1804). Além desses trabalhos, Young também discute aspectos relacionados à natureza da 

luz em seu “A Syllabus of a Course of Lectures on Natural and Experimental Philosophy” 

(publicado em 1802) e também em “A Course of Lectures on Natural Philosophy and The 

Mechanical Arts” (publicado em 1807). 

Em sua teoria sobre a natureza da luz, Thomas Young advogou a analogia com o som e 

o papel de um éter ubíquo
31

. Biograficamente, o significado da analogia com o som parece 

estar relacionado a seu conhecimento em medicina. Suas primeiras pesquisas exploraram os 

temas de acomodação visual (1793) e acústica (1800), ambas servindo como uma introdução 

para seu trabalho em óptica física. Em relação ao papel do éter nas pesquisas de Young, 

Cantor (1983) argumenta que durante o período de 1799 a 1802, quando Young apresentou 

sua teoria vibracional
32

 da luz, ele estava principalmente preocupado com o papel de um éter 

ubíquo (CANTOR, 1983).  
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 Historiadores, em geral, classificam as teorias do século XVIII como vibracionais e não como ondulatórias, 

uma vez que estas defendiam a ideia de vibrações através de pulsos de luz. Nesse sentido, Thomas Young teria 

reativado pesquisas ondulatórias que remontam a Christiaan Huygens que, ainda no século XVII, defendia a 

ideia de ondas na propagação da luz. 
31

 O modelo de éter, inicialmente defendido por Young, presumía este constituido de partículas que se repeliam, 

mas que eram atraídas pela matéria dos corpos. Assim, corpos mais densos possuíam mais éter, ficando 

rodeados de uma atmosfera etérea (MOURA; BOSS, 2015). 
32

 Cantor (1983) classifica a teoria de Thomas Young sobre a natureza da luz como vibracional. No entanto, 

concordamos com a posição de demais historiadores (Darrigol, Frankel, James, entre outros) em colocar a 

teoria da natureza da luz de Young em meio às teorias ondulatórias do século XIX, pois, Young trabalhou já 
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Na carta lida para a Royal Society em 16 de janeiro de 1800 sob o título “Outlines of 

experiments and inquiries respecting sound and light”, Young discute principalmente sobre o 

fenômeno do som, mas, também, discute a nova óptica ondulatória, na seção “X. A analogia 

entre luz e som”. 

Ao discutir a analogia entre luz e som, Young começa citando a grande influência que a 

teoria corpuscular newtoniana da luz exercia sobre os estudiosos de sua época, afirmando: 

 

Desde a publicação dos escritos incomparáveis de Sir Isaac Newton, sua doutrina de 

emissão de partículas a partir de luz de substâncias luminosas, e da pré-existência 

formal de raios coloridos na luz branca, tem sido quase universalmente admitida 

neste país, e pouco combatida em outros (YOUNG, 1800, p. 125). 

 

 Young, no entanto, traz duas objeções contra a teoria da luz de Newton: a primeira está 

relacionada com a velocidade uniforme com a qual a luz é suposta ser projetada de todos 

corpos luminosos, nesse sistema, seja devido à fricção de dois cristais ou ao calor intenso do 

Sol; a segunda diz respeito à dificuldade da teoria newtoniana em explicar a reflexão parcial 

(YOUNG, 1800).  

Young defende que o caráter uniforme da velocidade da luz seria impossível de ser 

defendido dentro da teoria corpuscular: como poderiam os corpúsculos de luz serem emitidos 

na mesma velocidade seja devido à fricção de dois cristais ou ao calor intenso do Sol? Na 

teoria ondulatória, por outro lado, a velocidade uniforme seria uma característica relacionada 

ao próprio meio elástico. Young (1800) argumenta que na teoria de Huygens, ao contrário da 

teoria newtoniana, todas as impressões são transmitidas através de um fluido elástico com a 

mesma velocidade. Em relação ao fenômeno de reflexão parcial, Young traz que: 

 

Para explicar o fenômeno de reflexão parcial e total, refração, e inflexão, nada mais 

é necessário que supor todo o meio refrator para reter, por sua atração, uma maior ou 

menor quantidade de éter luminoso, de modo a tornar sua densidade maior do que a 

que possui no vácuo, sem aumentar sua elasticidade; e que a luz é uma propagação 

de um impulso comunicado para este éter por corpos luminosos [...]. Se um corpo 

elástico menor colide contra um corpo elástico maior, é bem conhecido que o menor 

é refletido mais ou menos poderosamente, de acordo com a diferença de suas 

magnitudes: assim, há sempre uma reflexão quando os raios de luz passam de um 

estrato mais rarefeito a um estrato mais denso de éter; e frequentemente um eco 

quando um som colide contra uma nuvem. Um corpo maior colidindo com um 

menor, o impulsiona, sem perder todo o seu movimento: assim, as partículas de um 

estrato mais denso de éter, não transmitem todo seu movimento ao mais rarefeito, 

mas no seu esforço para prosseguir, elas são puxadas pela atração da substância 

refratora com igual força e assim, a reflexão é sempre secundariamente produzida, 

quando os raios de luz passam de um estrato mais denso a um mais raro (YOUNG, 

1800, p. 127). 

                                                                                                                                                                                     
em termos de conceitos ondulatórios, a exemplo da interferência, o que não víamos em estudiosos vibracionais 

do século XVIII. Além disso, Young deixa claro em sua Bakerian Lecture (1802) que usa a palavra 

ondulações, em preferência a vibrações. 
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No trecho anterior, percebemos que Young aplica o princípio de conservação da 

quantidade de movimento às partículas de éter, em concordância com o ideal mecanicista de 

natureza muito influente nessa época. Como salienta Abrantes (2016), a partir do século 

XVII, temos uma forte tendência em se adotar uma imagem mecanicista
33

 de natureza na 

construção de teorias científicas, particularmente no domínio da física. 

Young estava familiarizado com as Queries de Newton e com os escritos neo-

cartesianos nos quais ‘éter’ ou ‘matéria sutil’ servia para unificar vários tipos de fenômenos, 

incluindo luz, calor, eletricidade, magnetismo e gravitação. Em sua carta, ele considerou os 

fenômenos elétricos como uma prova incontestável da existência de um éter, que ele 

acreditava ser o mesmo éter requerido pela analogia entre som e luz (DARRIGOL, 2012). 

Ele argumenta que a rápida transmissão de choques elétricos significa que o meio 

elétrico possui uma elasticidade tão grande quanto necessária para propagação da luz. No 

entanto, se o éter elétrico é considerado o mesmo que o éter luminoso, a existência de tal 

fluido seria, posteriormente, determinada por experimentos (YOUNG, 1800). Também 

argumenta que, assim como som, a luz também tinha pequena tendência a divergir em um 

meio tão altamente elástico quanto o éter luminoso deveria ser.  

Por meio desse argumento, Young buscava ressaltar que a divergência dos raios de luz é 

imperceptível, objetivando, assim, diminuir o peso da objeção dos corpuscularistas a respeito 

da teoria ondulatória para a luz, uma vez que corpuscularistas, desde a época de Newton, se 

baseavam na propagação aparentemente retilínea da luz, para criticar qualquer teoria que 

defendesse a luz como uma propagação em um determinado meio. 

Como podemos perceber, Young busca resolver três grandes objeções à teoria 

ondulatória: 1) a existência de um éter luminoso no qual essa teoria se baseava, por meio da 

analogia com os fenômenos elétricos; 2) a velocidade uniforme da luz, uma vez que, como era 

conhecido, todas as impressões são transmitidas por um fluido elástico com a mesma 

velocidade; 3) assume que a luz, assim como o som, tinha pequena tendência a divergir, outra 

grande objeção à teoria ondulatória (MORSE, 2007). 

Young procurou explicar como a analogia com o som podia ser estendida para explicar 

o fenômeno de filmes finos
34

 (CANTOR, 1983). Ele ofereceu sua própria teoria de cores de 

                                                           
33

 Para melhor entendimento da visão mecanicista de natureza na ciência moderna consultar: Abrantes (2016). 
34

  O fenômeno dos filmes finos é conhecido atualmente como “anéis de Newton”. As cores vistas em uma bolha 

de sabão são um exemplo comum de sua ocorrência. Atualmente, o fenômeno é explicado pelo conceito de 

interferência entre a luz refratada e refletida pelas superfícies inferior e posterior da película fina de sabão. 

Como sua espessura é da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda da luz visível, os raios 

refletidos e refratados pelas duas superfícies se interferem, causando o aparecimento de cores (MOURA; 
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filmes finos baseada na analogia com tubos de órgãos, como detalhado a seguir (DARRIGOL, 

2012).  

Adotando a conjectura de Euler que as cores de luz consistem nas diferentes frequências 

de vibrações do éter luminoso, Young faz uma analogia entre as cores de um filme fino e os 

sons de uma série de tubos de órgãos. Supondo a luz branca ser um impulso contínuo de éter 

luminoso, essa agiria sobre os filmes como um assopro de ar nos tubos de órgãos e produziria 

vibrações reguladas em frequência pelo comprimento das linhas que são terminadas pelas 

duas superfícies refratoras. A mistura de vibrações, de todas frequências possíveis, destruiria a 

natureza peculiar de cada, concorrendo, assim, para um efeito geral de luz branca (YOUNG, 

1800). 

 A maior dificuldade nesse sistema, no entanto, seria explicar os diferentes graus de 

refração da luz diferentemente coloridas e a separação da luz branca na refração (YOUNG, 

1800). Assim, Young defende a realização de novos experimentos para o avanço dessas 

investigações.  

Como podemos perceber, nesse primeiro trabalho, Young recorre frequentemente à 

analogia com o som para explicar fenômenos relacionados à luz. No entanto, a analogia entre 

som e luz não ficou limitada a esse primeiro trabalho, mas permeou diversos trabalhos de 

Young. Ao longo de seus escritos, ele recorre frequentemente à analogia para fornecer uma 

visão sobre a natureza da luz.  

Em 1802, Thomas Young publica “On the Theory of Light and Colours”
35

 (1802a). 

Esse trabalho começa com quatro hipóteses. As três primeiras procuravam estabelecer a 

existência de um éter luminífero, no qual ondas eram propagadas quando os corpos se 

tornavam luminosos, sendo que as diferentes frequências dessas ondas causavam as diferentes 

cores a serem percebidas na retina (CANTOR, 1983; JAMES, 1984). 

 

Hipótese I: Um Éter luminífero permeia o Universo, altamente rarefeito e elástico. 

[...] Hipótese II: Ondulações são excitadas neste Éter assim que o Corpo se torna 

luminoso. [...] Hipótese III: A Sensação de diferentes Cores depende da diferente 

frequência de Vibrações, excitadas pela luz na Retina (YOUNG, 1802a, p. 4-8 apud 

MOURA; BOSS, 2015, p. 7-8). 

 

                                                                                                                                                                                     
BOSS, 2015, p. 6).  O fenômeno de cores de filmes finos, no sistema newtoniano, supunha um éter, 

antecipando por seu movimento a velocidade dos corpúsculos de luz, e assim produzindo os estados de 

transmissão e reflexão (YOUNG, 1800, p. 129) 
35

 Para estudar esse trabalho de Young utilizamos a tradução em língua portuguesa, disponível em Moura e Boss 

(2015). 
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Young defende que a luz não é ocasionada por um movimento de ida e vinda no éter, 

mas por uma ondulação no éter causada pelo movimento vibratório das partículas de um 

corpo luminoso. Como escólio da Hipótese II, Young traz: 

 

Eu uso a palavra ondulação, ao invés de vibração, porque vibração é geralmente 

entendida como implicando um movimento que é alternadamente continuado para 

trás e para frente, por uma combinação do movimento do corpo com uma força 

aceleradora, e que é naturalmente mais ou menos permanente. Mas uma ondulação é 

suposta como consistindo de um movimento vibratório, transmitido sucessivamente 

através de diferentes partes de um meio, sem qualquer tendência em cada partícula 

de continuar seu movimento, exceto em consequência da transmissão de ondulações 

sucessivas partindo de um determinado corpo em vibração; assim como as vibrações 

de uma corda no ar produzem ondulações que formam o som (YOUNG, 1802a, p. 6 

apud MOURA; BOSS, 2015, p. 7). 

 

No trecho anterior, observamos que Young permanece fazendo analogia entre o 

fenômeno de luz e som, bem como observamos que ele está adotando ondulações e não 

vibrações. 

Em sua quarta hipótese Young afirma:  

 

Hipótese IV: Todos os Corpos materiais têm uma Atração pelo Meio etéreo, através 

da qual ele é acumulado dentro de suas Substâncias e por uma pequena Distância ao 

redor deles, em um Estado de maior Densidade, mas não de maior Elasticidade 

(YOUNG, 1802a, p.11 apud MOURA; BOSS, 2015, p. 10).  

 

Young admitiu que os corpos atrairiam éter para si, formando uma atmosfera etérea ao 

seu redor (MOURA; BOSS, 2015). Dessa maneira, ele poderia explicar fenômenos tais como 

reflexão e refração, de acordo com a teoria ondulatória. A densidade de éter circundando uma 

molécula poderia mudar a velocidade da luz passando através desta, causando refração 

(JAMES, 1984). No entanto, em 1803, Young abandonou essa hipótese de atmosfera de éter. 

Na sequência de seu trabalho, Young traz nove proposições, perpassando a discussão de 

diferentes aspectos relacionados aos fenômenos luminosos. No quadro 2 a seguir, 

transcrevemos as nove proposições de Young (MOURA; BOSS, 2015)
36

.  

 

Quadro 2 – Proposições apresentadas por Young em sua “On the Theory of Light and 

Colours” (1802a). 
Proposição Conteúdo  

Proposição I Todos os impulsos são propagados em um meio homogêneo elástico com igual 

velocidade.  

Proposição II Uma ondulação originada a partir da vibração de uma única partícula, deve se expandir 

através de um meio homogêneo em uma forma esférica, mas com quantidades diferentes 

                                                           
36

 Para discussão mais detalhada das nove proposições, consultar: Moura e Boss (2015). 
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de movimento em diferentes partes. 

Proposição III Uma porção de ondulação esférica, passando através de uma abertura em um meio em 

repouso, será propagada retilineamente em superfícies concêntricas, terminadas 

lateralmente por porções fracas e irregulares de novas ondulações divergentes. 

Proposição IV Quando uma ondulação atinge a superfície que limita meios de diferentes densidades, 

ocorre uma reflexão parcial, proporcional a magnitude da diferença de densidades. 

Proposição V Quando uma ondulação é transmitida através de uma superfície que limita diferentes 

meios, ela procede em uma certa direção, tal que os senos dos ângulos de incidência e 

refração estão na constante razão da velocidade de propagação nestes dois meios. 

Proposição VI Quando uma ondulação atinge a superfície de um meio mais rarefeito, tão obliquamente 

que ela não pode ser refratada normalmente, ela é totalmente refletida, em um ângulo 

igual aquele de incidência. 

Proposição VII Se ondulações equidistantes supostamente passam através de um meio, cujas partes são 

suscetíveis a vibrações permanentes de alguma forma mais lentas que as ondulações, 

suas velocidades serão diminuídas por essa tendência vibracional; e, no mesmo meio, 

ainda mais, a medida que as ondulações tenham mais frequência.  

Proposição VIII Quando duas ondulações, a partir de diferentes origens, coincidem perfeitamente ou 

quase [coincidem] em direção, seu efeito conjunto é uma combinação dos movimentos 

pertencentes a cada uma [delas]. 

Proposição IX Luz radiante consiste em ondulações de éter luminífero. 

Fonte: Moura e Boss (2015). 

 

Na discussão das proposições do trabalho de Young é importante destacar alguns 

aspectos. Entre eles, o fato de Young, na proposição I, ter tomado a velocidade de propagação 

dos pulsos uniforme para todas as cores, o que mudava era a frequência da ondulação. A 

velocidade uniforme da luz era uma questão problemática na teoria corpuscular da luz, uma 

vez que era difícil explicar como as partículas de luz poderiam ser emitidas com a mesma 

velocidade a partir de fontes de diferentes intensidades, como Young já havia pontuado em 

sua carta de 1800. Outro ponto é que na proposição III, Young menciona a formação de 

franjas internas, sem, no entanto, trazer nenhuma evidência ou cálculo experimental 

(MOURA; BOSS, 2015). 

 

Além disso, algumas fracas radiações realmente divergem além de quaisquer limites 

prováveis de inflexão, tornando a margem da abertura distintivamente visível em 

todas as direções; estas são atribuídas por Newton a alguma causa desconhecida, 

diferente da inflexão (Óptica, Livro III, Observação 5), e elas atendem totalmente à 

descrição desta proposição (YOUNG, 1802a, p. 26 apud MOURA; BOSS, 2016, p. 

12). 
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Como discutem Moura e Boss (2015), ao argumentar a formação de franjas dentro da 

sombra geométrica do objeto, Young vai contra a teoria corpuscular da luz, uma vez que isso 

implicaria que a luz se curvaria em direção à sombra dos objetos, o que Newton sempre 

negou. 

Na proposição IV, Young recorre à analogia de colisão entre corpos elásticos para 

explicar a reflexão parcial da luz entre dois meios de densidades diferentes, como também já 

havia feito na carta de 1800. Na proposição VII, ao discutir a dispersão da luz, Young cita os 

experimentos feitos por William Herschel
37

 sobre o calor radiante para corroborar sua 

afirmação de que a luz azul é mais refrangível que a vermelha e tem o menor calor radiante de 

todas. 

Na proposição VIII, Young traz uma versão inicial do princípio de interferência: 

 

Quando duas Ondulações, a partir de diferentes origens, coincidem perfeitamente ou 

quase [coincidem] em Direção, seu efeito conjunto é uma Combinação dos 

Movimentos pertencentes a cada uma [delas] (YOUNG, 1802a, p. 34 apud 

MOURA; BOSS, 2015, p. 16). 

 

Young idealizou situações nas quais o princípio de interferência seria aplicado. Entre 

elas, tínhamos a interferência de luz dispersada por duas linhas paralelas desenhadas em uma 

superfície de vidro. Assim, Young interpretou as cores de superfícies estriadas que Boyle, 

Mazeas e Brougham tinham observado
38

 (JAMES, 1984; DARRIGOL, 2012). Nos corolários 

dessa proposição, Young traz explicações da aplicação desse princípio (Corolário I - Das 

Cores das Superfícies estriadas; Corolário II - Das Cores dos Filmes Finos; Corolário III - Das 

Cores dos Filmes Espessos; Corolário IV- Da Escuridão; Corolário V - Das Cores pela 

Inflexão).  

No Corolário V dessa proposição, ao discutir a formação de cores pela inflexão, Young 

afirma que ao passar através de uma pequena abertura, a luz mais próxima de seu centro deve 

ser a menos desviada e a luz mais próxima de suas bordas a mais desviada. A luz que incide 

muito obliquamente sobre a margem da abertura será refletida em várias direções. Dessa 

maneira, algumas coincidirão perfeitamente, ou quase, em direção com a luz não refletida. A 

interferência dessas duas porções de luz provocaria uma aparência de cores (YOUNG, 1802a 

apud MOURA; BOSS, 2015).  

                                                           
37

 Sobre Herschel, sugerimos a leitura de Oliveira e Silva (2014); Oliveira (2014). 
38

 Segundo Young (1802a), Boyle parece ter sido o primeiro a observar cores de arranhões em superfícies 

polidas. Mazeas e Brougham também fizeram alguns experimentos sobre o assunto, No entanto, sem produzir 

qualquer conclusão satisfatória. Assim, ele procura explicar esse fenômeno a partir de sua lei de interferência. 
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As franjas coloridas ocasionadas pela difração na borda de um disco, por sua vez, 

seriam decorrentes da interferência entre o raio infletido pela atmosfera em torno da borda e o 

raio refletido pela superfície da borda (figura 1). 

 

 
Figura 1: Ilustração de Young para discutir a “inflexão” da luz, atualmente chamada difração. 

Fonte: MOURA; BOSS, 2015, p. 20. 

 

Por fim, na Proposição IX, Young defende a natureza ondulatória da luz, argumentando: 

 

De forma geral, parece-nos que poucos fenômenos que admitem explicação pelo 

sistema corpuscular são igualmente consistentes com esta teoria, que muitos outros, 

que durante muito tempo foram conhecidos mas nunca entendidos, tornam-se por 

este recurso perfeitamente inteligível; e que muitos novos fatos [p. 48] encontrados 

ser, assim, apenas redutíveis a uma analogia perfeita com outros fatos e aos simples 

princípios do sistema ondulatório. [...] Mas, se devem aparecer juízes imparciais, 

que estão esperando [alguma] evidência adicional para o estabelecimento da teoria, 

será fácil entrar mais minuciosamente nos detalhes de vários experimentos e mostrar 

as insuperáveis dificuldades presentes na doutrina newtoniana, que, sem 

necessidade, seria tedioso e cáustico enumerar [aqui] (YOUNG, 1802a, p. 47-48 

apud MOURA; BOSS, 2015, p. 22).  

 

Observamos, ao longo do tratamento de suas nove proposições, um discurso em favor 

da teoria ondulatória da luz, procurando minimizar as objeções dos defensores da teoria 

corpuscular contra a teoria ondulatória. 

Entre seus recursos, Young usou o modo newtoniano de exposição: hipóteses e 

proposições numeradas, com escólios e corolários. Ele também procurou trazer a impressão 

de concordância com as ideias de Newton, citando extratos de escritos desse estudioso em 

suporte às suas hipóteses básicas: a existência de um éter elástico impregnando as ondulações 

causadas por um corpo luminoso e a relação entre cor e frequência. Ele negligenciou a 

menção que as ondas de éter de Newton eram resultado do impacto dos corpúsculos de luz. 
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Fez cortes constantes nos trechos de Newton
39

, omitindo frases e parágrafos, com o intuito de 

encaixar as ideias de Newton (que era contrário à teoria ondulatória da luz) com sua 

argumentação (JAMES, 1984; DARRIGOL, 2012; MOURA; BOSS, 2015).  

Entre os principais aspectos desse trabalho de Young, podemos perceber que: 1) ele não 

se utiliza de formulações algébricas, mas continua usando raciocínios geométricos; 2) recorre 

sempre a analogias, como analogia com fluidos, corpos elásticos e, principalmente, a analogia 

com o som; 3) cita o nome de outros estudiosos, a exemplo de Huygens, Newton e Euler; 4) 

apesar de defender experimentos como forma de comprovar a teoria ondulatória (defesa muito 

recorrente em seu trabalho), Young não desenvolve experimentos nesse trabalho, exceto na 

aplicação do princípio de interferência à cores das superfícies estriadas, no qual ele explicita 

um experimento que supostamente fez
40

. No entanto, ao longo do restante do trabalho, todas 

as considerações em que cita experimentos são teóricas ou citando experimentos realizados 

por outros estudiosos.  

Em outro trabalho (“An Account of Some Cases of the Production of Colours, not 

Hitherto Described”), também publicado na Philosophical Transactions, no ano de 1802, 

Young inicia defendendo que qualquer que seja a opinião sobre a teoria da luz e das cores que 

ele havia submetido à Royal Society, deve-se admitir que ela permitiu a descoberta de uma lei 

simples e geral capaz de explicar uma série de fenômenos de luz colorida que, sem esta lei, 

permaneceriam inexplicáveis (YOUNG, 1802b). Nesse estudo, Young apresenta o princípio 

de interferência como lei, como segue: 

 

Sempre que duas porções da mesma luz atinjam o olho por caminhos diferentes, 

ambos exatamente ou quase exatamente na mesma direção, a luz torna-se mais 

intensa quando a diferença de rotas é qualquer múltiplo de um certo comprimento, e 

menos intensa no estado intermediário das porções em interferência; e este 

comprimento é diferente para luz de diferentes cores (YOUNG, 1802b, p. 387). 

 

Nesse trabalho, Young traz descrições de experimentos envolvendo fibras finas e filmes 

mistos, buscando corroborar experimentalmente o princípio de interferência. Sobre a 

formação de franjas produzidas por fibras finas, Young traz a seguinte descrição: 

 

Enquanto eu estava observando a aparência de finas linhas paralelas de luz que são 

vistas na margem de um objeto preso perto do olho, de modo a interceptar a maior 

parte da luz de um objeto luminoso distante, e que são produzidas por franjas 

causadas pela inflexão de luz já conhecida, eu observei que elas são às vezes 

acompanhadas por franjas coloridas, muito mais largas e mais distintas; e logo 

encontrei que essas franjas mais largas eram ocasionadas pela interposição acidental 

                                                           
39

 Para melhor entendimento do uso de Young das ideias de Newton para corroborar suas hipóteses consultar 

Moura e Boss (2015). 
40

 Para ver descrição desse experimento, consultar: Moura e Boss (2015, p. 17). 
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de um cabelo. [...] Me ocorreu, que sua causa deve ser procurada na interferência de 

duas porções de luz, uma refletida da fibra e outra inclinando-se em volta de seu 

lado oposto [...] Eu, portanto, fiz um orifício retangular em um papelão, e dobrei a 

sua extremidade de modo a suportar um cabelo paralelo ao lado do orifício: então, 

colocando o olho próximo ao orifício, o cabelo, obviamente, parece dilatado pela 

visão indistinta na superfície, a largura era determinada pela distância do cabelo e a 

magnitude do orifício independentemente da abertura temporária da pupila. Quando 

o cabelo aproximou-se muito próximo a direção da margem de uma vela, que a luz 

infletida era suficientemente abundante para produzir um efeito sensível, as franjas 

começam a aparecer e foi fácil estimar a proporção de sua largura com a largura 

aparente do cabelo, através da imagem da qual eles se estendem (YOUNG, 1802b, 

p. 388-389). 

 

Na descrição anterior, podemos observar que para examinar o fenômeno de formação de 

cores de fibras, Young prepara um experimento com um fio de cabelo, observando a 

formação de franjas coloridas a partir da luz de uma vela. Ele afirma concluir, a partir desse 

experimento, que as franjas são ocasionadas pela interferência de uma parte da luz refletida 

pela fibra com uma outra parte que se curva em torno de seu lado oposto (YOUNG, 1802b). 

Para estudar o fenômeno de cores de filmes mistos, por sua vez, Young observou a luz 

da vela através de duas peças de placas de vidro, com uma pequena mistura entre elas. Young 

observou a formação das franjas para diferentes substâncias entre as peças de placas de 

vidros, como água e óleo (YOUNG, 1802b). 

Em 1804, é publicada outra Bakerian Lecture de Young na Philosophical Transactions, 

“Experiments and Calculations Relative to Physical Optics”
41

. Esse trabalho também é 

destinado a uma busca de “comprovação” experimental do princípio de interferência, como 

Young sugere já na primeira seção do trabalho “I. Demonstração experimental da lei geral de 

interferência da luz”. No início da seção, Young afirma que fez experimentos sobre as franjas 

coloridas acompanhando sombras e encontrou uma prova muito simples e demonstrativa da 

lei geral da interferência, a saber, as franjas coloridas são produzidas pela interferência de 

duas porções de luz. Segundo ele, essa afirmação seria provada pelos experimentos que são 

relatados no trabalho (YOUNG, 1804). Assim, ele descreve o seguinte experimento: 

 

Eu fiz um pequeno orifício na persiana da janela, e cobri este com um pedaço de 

papel grosso, que eu perfurei com uma agulha fina. Para maior comodidade de 

observação, eu coloquei um pequeno espelho sem a persiana da janela, em tal 

posição de modo a refletir a luz do Sol, na direção aproximadamente horizontal, na 

parede oposta, e para fazer o cone de luz divergente passar por cima da mesa, onde 

havia várias telas pequenas de papel cartão. Eu trouxe para o raio do Sol um cartão 

deslizante, de aproximadamente um trigésimo de uma polegada de largura, e 

observei sua sombra, seja na parede, ou nos outros cartões mantidos a diferentes 

distâncias. Além das franjas coloridas em cada lado da sombra, a própria sombra era 
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 Para Morse (2007), nessa conferência Young apresentou a primeira indicação realmente convincente de que as 

franjas eram produzidas por interferência. No entanto, Morse argumenta que Fresnel foi o primeiro a elaborar 

uma explicação física e matemática satisfatória das franjas (MORSE, 2007). 
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dividida por franjas paralelas similares, de dimensões menores, diferindo em 

número, conforme a distância que a franja era observada, mas deixando o meio da 

sombra sempre branco. Desta maneira, essas franjas eram os efeitos comuns das 

porções de luz passando em cada lado do cartão deslizante; infletidas, ou melhor 

difratadas, na sombra. Pois, uma pequena tela sendo colocada a poucas polegadas do 

cartão, de modo a receber qualquer uma das bordas da sombra na sua margem, todas 

as franjas que tinham antes sido observadas na sombra na parede imediatamente 

desapareceram, embora a luz infletida no outro lado pudesse manter seu curso 

(YOUNG, 1804, p. 2). 

 

Young procurou observar a formação de franjas coloridas da luz do sol difratadas 

(infletidas, nas palavras de Young) na sombra pelas bordas de um cartão. Ele observou que 

quando uma porção de luz vinda de um dos lados do cartão era interceptada por uma tela, as 

franjas coloridas desapareciam, embora a porção de luz difratada pela outra borda do cartão 

permanecesse inalterada. Dessa maneira, a formação das franjas coloridas se daria pela 

interferência entre as duas porções de luz difratadas pelas bordas do cartão.  

Nas seções seguintes desse trabalho, Young continua defendendo a veracidade de seu 

princípio, procurando sempre se basear em verificações experimentais. Dessa maneira, ao 

longo do restante do trabalho, Young traz descrições e resultados de experimentos feitos por 

ele próprio, bem como compara medidas obtidas em seus experimentos com resultados 

obtidos por outros estudiosos, a exemplo de Newton. Assim, na sequência, Young: compara 

medidas deduzidas de vários de seus experimentos com dados obtidos por Newton (Seção II); 

discute a aplicação do princípio de interferência na formação de arco íris (Seção III); discute a 

formação de cores a partir da transmissão ou reflexão da luz em diferentes objetos (Seção V); 

procura mostrar que os raios invisíveis existentes além do espectro violeta, que haviam sido 

detectados por Ritter, também obedeciam à lei geral de interferência (Seção VI) (YOUNG, 

1804). 

Na seção IV, a partir das discussões experimentais colocadas, Young propõe uma 

inferência argumentativa a respeito da natureza da luz: 

 

Desses experimentos e cálculos que tem sido observados, podemos ser autorizados a 

inferir que luz homogênea [...] possui qualidades opostas, capaz de neutralizar ou 

destruir uma a outra, e de extinguir a luz, onde elas estão unidas; essas qualidades 

sucedem uma a outra alternadamente em sucessivas superfícies concêntricas, em 

distâncias que são constante para a mesma luz passando através do mesmo meio. Da 

conformidade das medidas, e da similaridade do fenômeno, podemos concluir que 

esses intervalos são os mesmos que os pertinentes na produção de cores de filmes 

finos; mas, esses são apresentados, pelos experimentos de Newton, para serem 

menores, quanto mais denso é o meio; e, visto que pode ser suposto que seu número 

deve necessariamente permanecer inalterado em uma dada quantidade de luz, segue, 

que luz se move mais lentamente em um meio mais  denso, que em um meio mais 

raro; e isto sendo reconhecido, deve ser admitido que refração não é o efeito de uma 

força atrativa dirigida para um meio mais denso. Os defensores da hipótese de 

projétil da luz, devem refletir qual link nesta sequência de raciocínio eles podem 

julgar ser o mais fraco; pois, até agora, eu não tinha avançado neste trabalho 
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nenhuma hipótese geral qualquer. Mas, visto que conhecemos que som diverge em 

superfícies concêntricas, e que som musical consiste em qualidades opostas, capazes 

de neutralizar uma a outra, sucedendo em certos intervalos iguais, que são diferentes 

conforme a diferença de nota, estamos totalmente autorizados a concluir que deve 

haver alguma grande semelhança entre a natureza do som e essa da luz (YOUNG, 

1804, p. 11-12). 

 

O argumento utilizado por Young, no trecho anterior, baseia-se no fato de que a luz 

devia mover-se mais devagar no meio mais denso, o que contrariava o pressuposto usado para 

explicar a refração na teoria emissionista. Logo, a luz deveria ser uma ondulação no éter 

luminoso (MORSE, 2007; DARRIGOL, 2012). 

Percebemos, nesse trecho retirado do manuscrito de Young, uma característica sempre 

presente em seu trabalho: tentar fundamentar sua argumentação sobre a natureza da luz a 

partir de experimentos, bem como por meio da analogia com o som. Vale ressaltar que os 

cálculos que Young menciona não aparecem em seu trabalho, apesar dele ao longo de todo o 

artigo citar cálculos a partir de experimentos. 

Cabe ressaltar que nesses dois últimos trabalhos Young se concentra na aplicação da lei 

de interferência a diversos fenômenos, como a formação de franjas resultantes da difração, 

arco íris, entre outros, procurando mostrar por meio de experimentos a concordância desse 

princípio com esses diversos fenômenos. Entretanto, algumas vezes Young cita experimentos 

feitos por outros estudiosos da época, muito embora não os descreva. Young considerava as 

numerosas e bem-sucedidas aplicações de sua lei de interferência como prova em favor da 

analogia entre luz e som (DARRIGOL, 2012).  

Darrigol (2012) destaca que a forma sinusoidal das ondulações ópticas desempenhou 

pouco papel na óptica de Young. Suas discussões sobre interferência requerem apenas a 

consideração do mínimo e máximo de iluminação, pois, ele considerou apenas a interferência 

de dois raios, caso em que a interferência padrão pode ser derivada sem conhecer a forma 

precisa das ondulações superpostas. Ele também não usou identidade algébrica para a soma de 

duas funções senoidais, em conformidade com sua preferência geral por métodos geométricos 

(DARRIGOL, 2012). 

Outro aspecto importante dos trabalhos de Young é que ele passa a defender que o éter 

luminífero permeia a substância de todos os corpos materiais com pouca ou nenhuma 

resistência. Ele abandona sua hipótese inicial de atmosfera etérea circundando corpos mais 

densos, afirmando: 

 

Eu não tenho, no curso dessas investigações, encontrado qualquer razão para supor a 

presença de tal meio infletor na vizinhança de substâncias densas como eu estava 

anteriormente inclinado a atribuir-lhe; e, considerando o fenômeno da aberração das 
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estrelas, estou disposto a acreditar que o éter luminífero permeia a substância de 

todos corpos materiais com pouca ou nenhuma resistência, tão livremente talvez 

como o vento passa através de um bosque de árvores (YOUNG, 1804, p. 12-13). 

 

 O éter não poderia se acumular na vizinhança dos corpos materiais, de modo que as 

atmosferas de flexão, como as de Mairan
42

, não podiam existir (DARRIGOL, 2012). Essa 

alteração em sua teoria de éter o levou a mudar suas explicações de vários fenômenos ópticos, 

especialmente difração. Ao invés de explicar o desvio da luz na sombra por um mecanismo 

etéreo, ele alegou que como o som, luz tinha uma habilidade natural para divergir (CANTOR, 

1983). 

O abandono de Young da ideia de atmosfera etérea em torno dos corpos densos 

exemplifica outra característica de seus trabalhos sobre a luz. Nesses, Young constantemente 

modifica suas explicações dos fenômenos luminosos.  

O experimento de dupla fenda de Young aparece apenas na sua Lectures de 1807. Esse 

experimento traz uma ilustração do princípio de interferência, uma vez que os dois orifícios 

determinam os caminhos das partes interferentes da luz (DARRIGOL, 2012). Segundo 

Young: 

 

Quando um feixe de luz homogênea cai sobre uma tela que possui dois orifícios 

muito pequenos ou fendas, estes podem ser considerados como centros de 

divergência, do qual luz é difratada em toda direção. Quando os dois novamente 

formam feixes e são recebidos sobre uma superfície colocada de forma a interceptá-

los, sua luz é dividida por listas escuras em porções aproximadamente iguais. Mas, 

tornando-se mais largas à medida que a superfície fica mais afastada das aberturas e 

mais largas também na proporção em que as aberturas estão mais próximas uma da 

outra (YOUNG, 1807, apud CANTOR, 1983, p. 139). 

 

Essa descrição do experimento de dupla fenda indica uma importante mudança na 

conceptualização da propagação da luz de Young. Ao longo de seus trabalhos anteriores, 

Young havia discutido interferência em termos de dois raios se interceptando viajando ao 

longo de diferentes caminhos. No experimento da dupla fenda, no entanto, Young considera 

cada uma das duas fendas como uma fonte secundária de onda (CANTOR, 1983). 

Na Lectures (1807), Young traz uma representação do experimento de dupla fenda para 

ondas de água. Ele descreveu um experimento em um tanque de ondulação, no qual 

interferência destrutiva foi observada entre duas ondas de água emanando de fontes vizinhas. 

Esse experimento seria análogo ao experimento óptico (figura 2).  
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 Essas atmosferas de flexão eram decorrentes do acúmulo de o éter na vizinhança dos corpos materiais. 



67 

 

 
 

 

Figura 2: Representação de Young da interferência das ondas de água em um tanque de 

ondulação. A e B são os centros das ondas. Os pontos C, D, E, F pertencem a linhas 

hiperbólicas de interferência destrutiva. Fonte: Darrigol, 2012, p. 186. 

 

O historiador John Worral (1976), contudo, argumenta que Young não realizou o 

experimento da dupla fenda para a luz. Segundo ele, diversos aspectos da descrição de Young 

sobre esse experimento indicam que ele nunca o realizou, uma vez que: 1) Young nunca 

afirma explicitamente ter realizado o experimento, referindo-se a esse simplesmente como "o 

caso mais simples" de interferência; 2) Young descreve o caso da dupla fenda como 

envolvendo uma tela na qual existem duas fendas ou pequenos furos, o que gera uma grande 

dúvida se ele realizou o experimento, uma vez que o resultado que ele descreve (faixas 

escuras e luminosas) não é de modo algum obtido se as duas aberturas na tela são furos 

redondos; 3) Além disso, Young fala simplesmente de permitir que um feixe de luz 

homogênea caia na tela com as duas fendas, sem especificar nada sobre a fonte desse feixe; a 

distância da fonte da dupla fenda; a largura das fendas e a relação entre essa largura e a 

largura da tela que separa as duas fendas e, no entanto, todas essas características são vitais 

para o desempenho bem-sucedido da experiência (WORRAL, 1976). 

Em relação à repercussão dos trabalhos de Young, é importante destacar que seus 

escritos iniciais foram impressos na Philosophical Transactions e também reimpressos no 

Nicholson’s Journal e, com certas modificações, na Lectures (1807) (CANTOR, 1983; 

DARRIGOL, 2012). 

A despeito do trabalho de Young, estudiosos da época continuaram a defender a teoria 

corpuscular da luz. Historiadores apontam diversos fatores que concorrem para explicar 

porque a teoria corpuscular continuou predominante entre os estudiosos do período após os 

trabalhos de Young, como discutiremos na sequência. 

As ortodoxias newtoniana e laplaciana institucionalmente impregnadas na Grã-Bretanha 

e na França, respectivamente, tenderam a opor-se à teoria ondulatória (JAMES, 1984). Dessa 

maneira, além da teoria ondulatória proposta por Young ir contra a teoria corpuscular da luz 

defendida no contexto dessas duas ortodoxias, a hipótese de éter na qual ele sustentava seu 

trabalho não poderia ser “provada” através de experimentos, principal defesa nessas duas 
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ortodoxias. Como salienta Cantor (1983), nesse período havia uma rejeição de fluidos etéreos 

e, assim, de teorias vibracionais que empregassem o éter luminífero. 

Outro fator para “rejeição” do trabalho de Young pode residir no fato de que sua teoria 

passou a ser assimilada na tradicional dicotomia teoria corpuscular (associada ao nome de 

Newton) versus teoria vibracional (associada ao nome de Descartes). Entre os que criticaram 

os trabalhos de Young, temos Henry Brougham (1778-1868), um escocês educado em 

Edinburgh, defensor da teoria corpuscular, que alegou que Young tinha relacionado uma 

hipótese de éter ao nome de Newton, não distinguindo as especulações de Newton, de seu 

conhecimento legítimo contido no Principia e no corpo do Opticks (CANTOR, 1983). 

O uso de hipóteses também pode ter contribuído para a rejeição de seus trabalhos nesse 

período. O uso de hipóteses
43

 na construção das teorias científicas era inaceitável para muitos 

estudiosos da época, especialmente entre os britânicos, devido, principalmente, ao empirismo 

predominante. No entanto, Young defendia o uso de hipóteses na produção do conhecimento: 

 

Embora a invenção de hipóteses plausíveis, independentemente de qualquer conexão 

com observações experimentais, seja de pouco uso para a promoção do 

conhecimento natural, ainda sim, a descoberta de princípios simples e uniformes, 

pelos quais um grande número de fenômenos aparentemente heterogêneos são 

reduzidos a leis universais e coerentes, deve ser sempre admitida como de 

considerável importância para o aperfeiçoamento do intelecto humano (YOUNG, 

1802a, p. 12 apud MOURA; BOSS, 2015, p. 5). 

 

Aparentemente, ninguém antes de Fresnel se juntou a Young no estudo dos fenômenos 

de interferência ou na busca da óptica ondulatória. Entre as razões que têm sido evocadas para 

explicar essa falta de interesse, Darrigol (2012) ressalta o estilo conciso de Young; a fraqueza 

das explicações teóricas da propagação e refração retilíneas em termos ondulatórios; a 

disponibilidade da teoria de emissões para os fenômenos que Young explicou por 

interferência; bem como o fato de seus contemporâneos terem ignorado a interferência 

acústica, a partir da qual Young introduziu a interferência óptica. 

Worral (1976), no entanto, discorda que o argumento acerca da obscuridade nos 

trabalhos possa ser usado para justificar o fato da teoria ondulatória de Young não ter 

conseguido superar a teoria corpuscular predominante entre os estudiosos do período. 

Segundo Worral (1976) o trabalho de Young não era superior à teoria corpuscular 

predominante no período, e, portanto, não tinha como superar a teoria corpuscular. Os dois 

experimentos de Young ditos cruciais (o experimento de dupla fenda, relatado na Lectures, 

em 1807, e um tipo especial de experimento de difração, descrito na “The Bakerian Lecture: 
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 Nessa época, entendia-se por ‘hipótese’ qualquer proposição que fizesse referência a entidades e processos não 

observados ou qualquer proposição que não pudesse ser verificada por indução. 
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Experiments and Calculations Relative to Physical Optics”, em 1803) não refutaram a teoria 

corpuscular, uma vez que esta conseguia trazer explicações, mesmo fazendo uso de hipóteses 

ad hoc, para os fenômenos envolvidos nos experimentos. Além disso, a teoria ondulatória 

enfrentava problemas tão grandes (anomalias) como aqueles que a teoria corpuscular 

enfrentava, a exemplo do fenômeno de dispersão e da dupla refração. Young não ofereceu 

uma explicação detalhada para esses fenômenos (WORRAL, 1976).  

Além disso, nesses dois experimentos ditos cruciais, Young não traz previsões novas 

que são confirmadas experimentalmente. No experimento de difração de 1803, ele não previu 

o espaçamento das franjas de interferência, mas, em vez disso, observou primeiramente as 

franjas e, a partir delas, é que calculou os caminhos das porções de luz. Em relação ao 

experimento de dupla fenda, diversos aspectos da descrição sobre esse experimento indicam 

que Young nunca o realizou (WORRAL, 1976).  

Diante dessas dificuldades, Worral (1976) argumenta que o trabalho de Young foi 

recebido com algum interesse, mas não persuadiu os estudiosos da época acerca da verdade da 

teoria ondulatória.  

A partir da discussão anterior sobre a recepção dos trabalhos de Young entre seus 

contemporâneos, constatamos que não há um consenso entre os historiadores quanto aos 

fatores que contribuíram para um predomínio da teoria corpuscular no meio científico por 

duas décadas após os trabalhos de Young na teoria ondulatória da luz. Observamos que 

diversos fatores concorreram para o “fracasso” da teoria ondulatória de Young em superar a 

teoria corpuscular vigente. Nesse sentido, apesar de reconhecer as deficiências nos trabalhos 

de Young sobre interferência e difração, salientamos que o contexto predominantemente 

newtoniano no qual ele escreveu seus trabalhos também não pode ser desconsiderado. 

Após os trabalhos de Young, apenas com Fresnel vemos o retorno ao estudo dos 

fenômenos de interferência e uma busca pela óptica ondulatória. A década anterior ao início 

do trabalho de Fresnel na teoria ondulatória – 1805-1815, é marcada, na França, pelo 

desenvolvimento de pesquisas dentro do programa laplaciano, especialmente, dentro da teoria 

corpuscular da luz. São esses desenvolvimentos que procuraremos discutir na próxima seção. 

 

3.2 Estudos em óptica dentro do programa laplaciano de pesquisa  

 

Na França, os estudos sobre a natureza da luz no início do século XIX estiveram 

associados ao programa laplaciano de pesquisa. O programa de Laplace era visto, por seus 

praticantes, como uma culminação do trabalho do século XVIII na tradição newtoniana. Entre 
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1805 e 1815, o programa levantou problemas e estabeleceu princípios gerais para solução, 

dando unidade em estilo e propósito à física francesa. Um fator importante para o domínio do 

programa laplaciano se deve à eficácia com que Pierre Simon Laplace (1749-1827) e Claude 

Louis Berthollet (1748-1822) controlavam os estabelecimentos científicos em ensino e 

pesquisa da época na França (FOX, 1974). 

Nesse período, estudiosos franceses se reuniam na Sociedade de Arcueil. Dirigida por 

Berthollet e Laplace, a Sociedade era composta por jovens físicos e químicos de Paris: Jean-

Baptiste Biot (1774-1862), Simeon Denis Poisson (1781-1840), Etienne Louis Malus (1775-

1812), Dominique Francois Arago (1786-1853), dentre outros. Esses estudiosos, educados em 

laboratório e matemática na recém-fundada École Polytechnique, procuravam combinar o 

cálculo com a experiência para obter o máximo de precisão possível (FRANKEL, 1976, 

1977). 

É importante destacar que Berthollet e Laplace estavam em uma boa posição para obter 

do governo financiamento para seus projetos de pesquisa, influenciar as nomeações para 

posições científicas e patrocinar investigações experimentais que o interessavam. Assim, eles 

patrocinaram diversos jovens estudiosos, entre eles Poisson, Biot e Malus (FRANKEL, 1977).  

A física laplaciana procurava descrever todo fenômeno, seja na escala terrestre, 

molecular ou celeste, em termos de forças centrais entre partículas que embora tratadas por 

analogia com forças de gravitação newtonianas, podiam ser ou atrativas ou repulsivas. As 

forças eram consideradas como sendo exercidas sobre matéria imponderável tão bem quanto 

numa matéria ponderável. Na verdade, um elemento essencial e característico na física 

laplaciana era o sistema de fluidos imponderáveis para calor, luz, eletricidade e magnetismo. 

Em concordância com a crença que tinha se tornado amplamente aceita no final do século 

XVIII, cada fluido era pensado para consistir de partículas que eram mutuamente repulsivas, 

mas que em todos os casos eram atraídas por matéria ponderável através de forças à distância 

(FOX, 1974). 

No volume de 1805 do Mécanique Célèste, Laplace trouxe tratamentos matemáticos da 

refração óptica e ação capilar, baseando ambos tratamentos na existência de forças atrativas 

de curto alcance do tipo que tinha sido primeiramente postulado por Newton e frequentemente 

discutido ao longo do século XVIII. No caso de refração da luz, essa atração ocorria entre as 

partículas de matéria e as partículas de luz imponderável (FOX, 1974).  

A óptica corpuscular foi fundamental na física laplaciana, oferecendo muitos temas de 

pesquisa para o grupo de Arcueil. O interesse de Laplace pelas forças de curto alcance 



71 

 

 
 

influenciou a maior parte das pesquisas em óptica feita por físicos franceses nos anos 1805-

1808. Entre eles, Etienne Louis Malus, em 1807, apresentou à Primeira Classe do Institut de 

France (Instituto da França)
44

 o seu "Traité d’optique analytique", no qual desenvolveu 

técnicas matemáticas para prever os caminhos dos feixes de luz sob várias condições de 

reflexão e refração. Embora fosse um trabalho em óptica geométrica
45

, o estudo de Malus era 

caracterizado pelo tratamento dos raios de luz como caminhos das partículas que viajavam 

pelo espaço, mostrando uma defesa da teoria corpuscular (FRANKEL, 1976). 

Malus supunha que a luz era composta de calórico e oxigênio, em concordância com o 

fato que luz geralmente ocorre durante a combustão de corpos (DARRIGOL, 2012). 

Em 1807, um estudo matemático da dupla refração foi proposto como tema do prêmio a 

ser concedido a matemáticos na competição bianual de prêmios da Academie des Sciences de 

Paris. Em relação a essa disputa, devemos ressaltar que Laplace presidia o sistema de 

competições de prêmios organizado pela Primeira Classe do Instituto. Dessa maneira, ele 

exercia grande influência sobre os cinco jurados do comitê que propuseram um estudo 

matemático da dupla refração como tema do prêmio (FOX, 1974; DARRIGOL, 2012). 

Foi um defensor da teoria corpuscular da luz e um dos discípulos de Laplace em 

Arcueil, Malus, que recebeu o prêmio com uma memória lida em 4 de junho de 1808 (FOX, 

1974; DARRIGOL, 2012).  

A pesquisa de Malus sobre a dupla refração teve duas consequências importantes para 

teoria corpuscular: 1) através de uma série de experimentos apoiados por análises 

matemáticas, Malus confirmou a lei para a direção do segundo raio extraordinário no cristal 

da Islândia que havia sido proposta por Huygens no século XVII
46

; 2) Malus também estudou 

a polarização por reflexão. Ele notou que as propriedades assimétricas que a luz duplamente 

refratada exibe poderiam ser produzidas pela simples reflexão em qualquer meio transparente 

e, portanto, seriam o resultado de alguma modificação fundamental da luz em sua interação 

com a matéria (FRANKEL, 1976). 

Malus defendia que a descoberta do que mais tarde ele chamaria de polarização por 

reflexão, decidia a natureza da luz. Segundo Malus, as observações mostraram que o 

fenômeno de reflexão difere para o mesmo ângulo de incidência, o que não pode acontecer na 

                                                           
44

 Institut de France (Instituto da França) é uma instituição acadêmica francesa, fundada em Paris, no ano de 

1795, agrupando grandes academias nacionais francesas, entre as quais a Académie des Sciences (Academia 

das Ciências). 
45

 Para mais detalhes do desenvolvimento da óptica geométrica ao longo do século XIX, consultar: Atzema 

(1993). 
46

 Esse era um dos principais problemas não respondido pela óptica de Newton. 
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hipótese de Huygens. Assim, ele defendia que a luz não é apenas uma substância submetida a 

forças que animam outros corpos, mas também a forma e disposição das moléculas de luz tem 

uma grande influência sobre o fenômeno (DARRIGOL, 2012). 

 A polarização transformou-se em um tópico importante de pesquisa para estudiosos 

interessados na óptica. Malus, Arago, Biot e David Brewster desenvolveram trabalhos sobre 

polarização, nos anos que se seguiram aos estudos de Malus (FRANKEL, 1976; DARRIGOL, 

2012). 

François Arago, outro membro do programa laplaciano de pesquisa, fez uma série de 

experimentos, nos quais ele estudou a polarização dos anéis de Newton. Arago defendeu que 

as propriedades dos raios polarizados dependem da disposição particular dos eixos das 

moléculas com os quais eles eram formados. Arago também fez diversos experimentos 

qualitativos sobre cores e polarização, no entanto, não se ateve a detalhes quantitativos. Jean-

Baptiste Biot, ao contrário, procurou trabalhar a relação entre cores e polarização de uma 

forma mais quantitativa (DARRIGOL, 2012). 

Após os trabalhos de Arago sobre polarização, Biot apresentou, em 1812, duas longas 

memórias sobre a despolarização. Para Biot, as moléculas leves oscilam periodicamente entre 

dois azimutes de polarização. Estas oscilações são da mesma amplitude para moléculas 

luminosas de todas as cores, mas suas velocidades são desiguais. As moléculas violetas giram 

mais rápido do que as azuis e estas mais rápido do que as verdes e assim por diante até as 

moléculas vermelhas que são as mais lentas. Essa desigualdade de velocidades faz com que 

haja, a qualquer espessura dada da lâmina, cores diferentes nos dois limites de oscilação, e é 

isso que produz os dois feixes coloridos que se observa quando se analisa a luz transmitida 

(FRANKEL, 1976). Assim, o eixo das moléculas de luz de Biot oscilam em torno do eixo 

óptico da lâmina em uma frequência dependendo da cor simples (DARRIGOL, 2012). 

Ao aprofundar seus estudos sobre polarização cromática, Biot viu uma analogia entre 

suas hipotéticas moléculas de luz oscilantes e os "estados de reflexão e transmissão" de 

Newton. Buscando melhor explicar o fenômeno, ele propôs um mecanismo físico específico 

para explicar os ajustes: todos os fenômenos que dependem dos estados de fácil reflexão e 

transmissão poderiam ser representados atribuindo às moléculas leves dois pólos, um atrativo, 

o outro repulsivo, que eles apresentariam alternativamente às superfícies dos corpos, girando 

com um movimento uniforme em torno de seu centro de gravidade. Quando as moléculas 

leves apresentam seu pólo atrativo à superfície, a atração que resulta aumenta sua velocidade 

e aumenta sua tendência a ser transmitida. Quando, ao contrário, a molécula apresenta seu 
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pólo repulsivo à superfície, o resultado da repulsão enfraquece muito a tendência para 

penetrar na superfície e o corpúsculo torna-se mais suscetível a ser refletido (FRANKEL, 

1976). Biot também fez estudos sobre a polarização óptica rotatória
47

. 

Em relação à repercussão das novas pesquisas dentro da teoria corpuscular, em especial, 

relacionadas ao fenômeno de polarização, Darrigol (2012) apresenta que, em 1810, Young 

saudou a descoberta de polarização de Malus como a mais importante que tinha sido feita na 

França, a respeito das propriedades da luz, ao menos desde a época de Huygens 

(DARRIGOL, 2012). Nesse sentido, Young admitiu que o teor geral desses fenômenos 

(polarização) é tal que aponta para alguma propriedade semelhante à polaridade, o que parece 

ser muito mais fácil de conciliar com as ideias newtonianas do que com as de Huygens 

(MORSE, 2007).  

Em 1815, Young teria admitido para Brewster sua crescente perplexidade sobre o 

fenômeno de polarização, admitindo que conforme aprendia mais sobre os fatos que Malus 

tinha descoberto tornava-se menos convicto de sua hipótese sobre a natureza ondulatória da 

luz, uma vez que, embora sua hipótese sobre a natureza da luz não fosse incompatível com 

esses fatos, não permitia explicá-los. Mas, isso não se estendia a sua lei de interferência 

(DARRIGOL, 2012). 

Enfim, o programa laplaciano de pesquisa
48

 estendeu o paradigma corpuscular da luz 

dentro da França, na década de 1805-1815. No entanto, é necessário mencionar, como salienta 

Frankel (1976), que a teoria também tinha problemas. Vários movimentos rotacionais e 

oscilatórios atribuídos aos corpúsculos leves, por exemplo, foram hipóteses ad hoc 

acrescentadas para explicar efeitos particulares. É esse contexto que marca o início das 

pesquisas de Fresnel na teoria ondulatória da luz, a qual discutiremos a seguir. 

 

3.3 Óptica de Fresnel 

 

Nesta seção abordamos, inicialmente, o contexto científico em que Fresnel começa a 

desenvolver suas pesquisas na teoria ondulatória da luz. Em seguida, trazemos uma discussão 

acerca dos principais desenvolvimentos de Fresnel na teoria ondulatória. Por fim, abordamos 

o processo de recepção dos trabalhos de Fresnel entre seus contemporâneos franceses e 

britânicos. 
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 Para melhor entendimento das pesquisas de Biot dentro do programa Laplaciano de pesquisa, consultar: 

Frankel (1977). 
48

 Para mais detalhes do programa Laplaciano de pesquisa e dos desenvolvimentos da teoria corpuscular dentro 

deste, consultar: Fox (1974), Frankel (1976). 
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O contexto das pesquisas de Fresnel 

 

Augustin Fresnel (1788-1827) ingressou na École Polytechique de Paris em 1804 e após 

mais de três anos de cursos técnicos e de experiência prática, Fresnel ingressou no serviço 

público como engenheiro civil. Dessa maneira, Fresnel foi enviado a diversos locais (Vendéia, 

Nyon, etc.), ficando longe de Paris. Assim, quando começou seus trabalhos em óptica 

ondulatória, Fresnel era uma figura muito obscura nos círculos científicos parisienses. No 

campo da física, ele estava quase completamente fora de contato com os últimos 

desenvolvimentos (FRANKEL, 1976; SILLIMAN, 2007). 

A partir de 1815, Fresnel começou a fazer sua marca no cenário científico parisiense. 

Em outubro desse ano, depositou seu primeiro trabalho sobre difração da luz no Instituto da 

França. Nesse trabalho, ele defendeu a teoria ondulatória da luz e expôs várias falhas da teoria 

corpuscular (FOX, 1974).  

Quando Fresnel começou seu trabalho na teoria ondulatória, enfrentou uma oposição 

corpuscular bem-articulada. O grupo laplaciano tinha controle sobre as instituições de 

pesquisa, publicação e ensino de Paris (FRANKEL, 1976). Fox (1974) salienta que a 

influência laplaciana ainda era tão grande na educação científica francesa quanto havia sido 

nas pesquisas. Um exame de programas, livros didáticos e conjuntos de notas de aula do 

período mostra que a física laplaciana estava sendo ensinada como doutrina padrão nos cursos 

de ciências nos liceus, bem como nos cursos da École Polytechnique (FOX, 1974). 

Dentro da comunidade científica da França, Laplace e Berthollet tinham estabelecido 

uma situação em que pudessem dar uniformidade a alguns dos ramos da física e da química. 

Frankel (1976) argumenta que uma das maneiras em que essa uniformidade foi alcançada foi 

a não divulgação das interpretações rivais. Por exemplo, franceses não responderam ao 

trabalho de Thomas Young sobre a teoria das ondas da luz, bem como ao seu princípio da 

interferência, no início dos anos 1800. Corpuscularistas tentaram ignorar, ao menos em 

público, à crítica e à evolução da teoria das ondas (FRANKEL, 1976).  

Frankel (1976) salienta que apesar dos corpuscularistas apresentarem uma frente unida 

publicamente, eles já haviam perdido um de seus membros, François Arago, que viria ajudar 

Fresnel no desenvolvimento e divulgação da teoria ondulatória. Arago abandonou a teoria 

corpuscular entre 1813-1814. Em 1814, Arago publicou uma nota sobre o cintilar de estrelas, 

que ele explicou a partir do princípio da interferência (FRANKEL, 1976). 
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Certos acontecimentos na Primeira Classe do Instituto da França podem ter ajudado a 

levar Arago a defender a teoria ondulatória. Em especial, sua disputa com Biot sobre a 

prioridade nos estudos sobre a despolarização
49

. Devido a essas disputas, a partir de 1812, 

Arago afastou-se do grupo de Laplace no Instituto, o que pode tê-lo levado a ser mais aberto e 

receptivo a novas ideias relacionadas a teoria ondulatória. Arago se tornou o principal 

defensor de Fresnel no Instituto, divulgando a teoria ondulatória na comunidade científica 

francesa (FRANKEL, 1976).  

Tendo como base essa discussão inicial do pano de fundo em que as pesquisas de 

Fresnel sobre a teoria das ondas começaram a ser desenvolvidas, discutiremos, a partir de 

agora, o desenvolvimento da teoria ondulatória de Fresnel. 

 

O desenvolvimento da teoria ondulatória de Fresnel 

 

Durante seus estudos na École Polytechnique, Augustin Fresnel tinha sido exposto à 

doutrina do calórico e a analogias entre calor e luz como diferentes estados desse fluido 

imponderável. No entanto, Fresnel rejeitou a substancialidade do calor. Ele destacou a grande 

quantidade de calor e luz emitida durante a combustão do carbono. O volume de gás 

carbônico gerado pela reação era igual ao volume de oxigênio consumido por esta. A 

quantidade de calórico era a mesma antes e depois da combustão. Logo, isso era incompatível 

com o fato de que calor era emitido, ou partículas de calórico emitidas no processo. Seria 

mais natural pensar que calor e luz eram devido apenas a vibrações no calórico. Assim, ele 

acreditava que luz e calor podiam ser melhor explicados utilizando o conceito de ondas 

(SILLIMAN, 1974; LEVITT, 2000; DARRIGOL, 2012). 

Em meados de 1814, Fresnel havia se voltado ao estudo da óptica e começava a 

considerar a hipótese ondulatória da luz, como indicam as cartas enviadas a seu irmão Leonor. 

No entanto, essas pesquisas foram interrompidas em 1815, quando Fresnel se envolveu na 

tentativa de interromper o restabelecimento do império de Napoleão, oferecendo seus serviços 

às forças do rei. Com a derrota do rei, Fresnel voltou para casa em Mathieu, dedicando-se a 

realização de experimentos sobre difração, que marcam o início de suas pesquisas com o 

objetivo de desenvolver a hipótese ondulatória em uma teoria matemática ampla (SILLIMAN, 

2007). 
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 Para mais detalhes consultar Frankel (1976). 
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Na tentativa de estabelecer a teoria ondulatória da luz, o fenômeno de difração era de 

particular interesse. Se pudesse ser mostrado que a luz desvia de seu curso retilíneo, 

curvando-se em torno de obstáculos, a maior objeção à teoria ondulatória seria removida. Um 

exame das sombras moldadas por cabelos, fios e outros objetos estreitos parecia 

provavelmente exibir esses atributos da luz (SILLIMAN, 1974, 2007). 

Começando seus experimentos sobre difração, Fresnel notou a aparência das franjas 

coloridas dentro e fora da sombra (figura 3). Fresnel fez experimentos para observar as 

sombras e franjas da luz solar focalizada através de uma lupa. Ao colocar uma tira de papel 

em um dos lados do difrator, Fresnel observou que as franjas internas desapareciam. Dessa 

maneira, ele atribuiu as franjas internas ao cruzamento dos raios provenientes dos dois lados 

do difrator. As faixas externas, por sua vez, permaneciam. Essas se originariam do 

cruzamento de raios provenientes diretamente da fonte de luz e da reflexão em uma borda do 

difrator. (SILLIMAN, 1974, 2007; DARRIGOL, 2012). 

 

 

Figura 3: Representação de Fresnel para as franjas de difração atrás de uma lâmina. A luz de 

um ponto distante O (não representado) é difratada por uma lâmina AB. As franjas externas F
1
 

e F
2
 se formam a partir das interseções consecutivas de duas séries de ondas circulares que 

emanam de O e da borda A ou B. As franjas internas f
1
, f

2
, f

3
, f

4
, f

5
 se formam a partir de 

intercessões consecutivas de ondas emanando das bordas A e B. Fonte: DARRIGOL, 2012, p. 

200. 

 

Fresnel enfatizou que a forma hiperbólica das franjas externas são a grande prova da 

falsidade da teoria de Newton, uma vez que a teoria corpuscular defendia a propagação 

retilínea da luz.  

A memória resultante que Fresnel enviou à Academia, em 15 de outubro de 1815, 

contém seus resultados sobre as franjas de difração e algumas objeções ao sistema de Newton 

(LEVITT, 2000; DARRIGOL, 2012).  
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 Em seu primeiro livro de memórias sobre difração, Fresnel repetiu muitos aspectos do 

trabalho anterior de Young
50

. Arago, então, desempenhou um papel crucial ao se tornar 

relator para as memórias de Fresnel. A maioria das memórias enviadas ao Instituto por não-

membros não eram lidas pelo corpo de membros como um todo, os relatores, então, decidiam 

quais obras eram dignas de publicação nas Memoires... (des) Savans Etrangers. O ponto de 

vista do relator poderia, assim, ser decisivo na determinação do destino de um artigo 

(FRANKEL, 1976). 

Arago escreveu a Fresnel, em novembro de 1815, instigando-o a confirmar os 

resultados em sua obra que eram incompatíveis com a teoria corpuscular. Ou seja, a 

constatação de Fresnel de que as faixas de difração formam curvas hiperbólicas por trás do 

obstáculo de difração. O propósito de Arago era reunir evidências para a teoria das ondas 

(FRANKEL, 1976; DARRIGOL, 2012). 

Ainda em 1815, Arago intercedeu com Gaspard Prony, o chefe do corpo de 

engenheiros, para obter uma licença para Fresnel para que ele viesse a Paris prosseguir com 

suas pesquisas. Entre 1815 e 1821, Fresnel e Arago
51

 trabalharam juntos na teoria ondulatória 

da luz (FRANKEL, 1976; LEVITT, 2000). 

Em 25 de março de 1816, Arago leu para o Instituto um relatório sobre o trabalho de 

Fresnel. Esse relatório enfatizou a engenhosidade das observações e estimulou a Academia a 

reconhecer o seu valor sem pronunciar sobre o mérito da hipótese ondulatória (LEVITT, 

2000). 

Arago também publicou a memória de Fresnel na Annales de Chimie et de Physique. No 

entanto, a memória sofreu diversas modificações. Enquanto Fresnel havia começado sua 

memória original com uma ampla discussão da plausibilidade física dos corpúsculos e das 

ondas, a versão da Annales omitiu toda discussão das duas teorias como hipóteses físicas. 

Essa versão da Annales partiu diretamente para a discussão da configuração experimental e 

seguiu alternando resultados experimentais com a explicação quantitativa providenciada pelo 

tratamento matemático de Fresnel (LEVITT, 2000). 

Em sua divulgação do trabalho inicial de Fresnel, Arago enfatizou os desenvolvimentos 

experimentais de Fresnel, no entanto, não enfatizou sua hipótese em defesa da teoria 
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 É necessário esclarecer que nessa época Fresnel estava pouco familiarizado com as teorias anteriores que 

concebiam a luz como ondas ou pulsos (SILLIMAN, 2007). 
51

 Levitt (2000) ressalta que Arago e Fresnel, mesmo quando seus esforços colaborativos estabeleceram o poder 

da teoria da interferência, mantiveram ideias distintas sobre o procedimento correto da ciência; o propósito da 

pesquisa óptica e mesmo sobre o significado da palavra luz. Em muitos assuntos, Arago compartilhou muito 

mais com o campo emissionista que ele deixou do que com o campo ondulacionista que ele abraçou. 
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ondulatória da luz. Conjecturamos que Arago deveria estar evitando um enfrentamento com 

os laplacianos, defensores da teoria corpuscular da luz, que até então dominavam as 

instituições científicas. E como vimos anteriormente, uma das estratégias utilizadas por eles 

era não publicar os trabalhos contrários à sua doutrina.  

Um ano após a publicação do livro de memórias de Fresnel sobre difração nos Annales 

de Chimie et de Physique, Arago conseguiu obter para Fresnel uma atribuição permanente em 

Paris. Dessa maneira, Fresnel tinha mais tempo e recursos para prosseguir suas pesquisas 

sobre a teoria das ondas (FRANKEL, 1976; SILLIMAN, 2007). 

Nessa época (1816), Biot apresentou um extenso trabalho corpuscular sobre difração ao 

Instituto, que ele e Claude Pouillet (1790-1868) prepararam como um suplemento ao quarto 

volume de seu Traité de Physique. Nesse trabalho, eles discutiram as peculiaridades dos 

padrões de diferentes obstáculos de difração. Biot relacionou a regularidade do espaçamento 

das faixas de difração de diferentes cores com a regularidade dos anéis de Newton e defendeu 

que estes devem ser produzido por estados de fácil reflexão e refração (FRANKEL, 1976).  

Em 1817, a difração foi proposta como tema da competição bianual de prêmios de física 

da Academie des Sciences. A despeito de entre os cinco jurados estarem o próprio Laplace e 

dois laplacianos, Biot e Poisson, Fresnel ganhou o prêmio, em março de 1819, com um 

extenso trabalho sobre difração (FOX, 1974; FRANKEL, 1976). 

Alguns historiadores apontam que o partido laplaciano esperava resolver o problema da 

difração a seu favor (DARRIGOL, 2012; FOX, 1974; FRANKEL, 1976). Ou seja, ao propor a 

difração como tema da competição na Academia no ano de 1817, esperavam que ocorresse o 

mesmo que aconteceu com a competição sobre dupla refração no ano de 1807, que foi 

explicada por um corpuscularista – Malus, levando, assim, ao fortalecimento da teoria 

corpuscular da luz. No entanto, ao contrário do que ocorreu em 1807, Fresnel ganhou o 

prêmio com um extenso trabalho sobre difração, no qual defendia a teoria ondulatória, como 

discutiremos a seguir. 

Fresnel aproveitou-se do concurso para voltar a trabalhar em seu tratamento da difração. 

Sua memória sobre difração da luz, que foi objeto do prêmio, intitulada “Mémoire sur la 

diffraction de la limière”
52

, é dividida em três seções gerais: 1) discussão sobre a insuficiência 

da teoria corpuscular e da visão de Young a respeito de interferência; 2) fenômeno de difração 

explicado pela combinação do princípio de Huygens com esse de interferência e 3) sobre a 

interferência da luz polarizada (FRESNEL, 1819). 

                                                           
52

 Neste trabalho, foi lida a versão traduzida para língua inglesa por Henry Crew “Memoir on the difraction of 

light”. Disponível em: https://archive.org/details/wavetheoryofligh00crewrich. 

https://archive.org/details/wavetheoryofligh00crewrich
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Na primeira seção, Fresnel procura discutir como as suposições da teoria corpuscular 

sobre a formação de franjas de difração não concordam com experimentos. Segundo Fresnel, 

a teoria newtoniana procura explicar a formação das franjas externas devido a uma força que é 

alternadamente atrativa e repulsiva, e cuja fonte está na superfície do corpo produzindo as 

sombras. No entanto, Fresnel procura mostrar como as predições numéricas dessa teoria não 

concordam com as observações experimentais (FRESNEL, 1819).  

No intuito de mostrar a inadequação entre os dados teóricos obtidos a partir da teoria 

corpuscular da luz e os dados obtidos através de experimentos, Fresnel fez um experimento 

observando a formação de franjas de difração por um corpo opaco usando uma lupa. Ele 

trouxe as observações desse experimento computadas em uma tabela e mostra que a distância 

entre a borda da sombra geométrica e o ponto mais escuro da quarta banda em franjas 

formadas por uma tela não concordam entre o valor previsto (calculado) adotando a teoria 

corpuscular e o valor observado pelo experimento. Além disso, Fresnel argumenta que 

atribuindo a produção das franjas à alternada expansão e contração dos raios que passam 

muito próximos ao corpo opaco, leva à inferência que o centro das bandas escuras e brilhantes 

deveriam repousar ao longo de linhas brilhantes que seriam o eixo dos feixes de raios 

expandidos ou condensados. Mas, Fresnel traz dados experimentais que apresentam que as 

franjas externas possuem trajetórias hiperbólicas, das quais a curvatura é completamente 

sensível sempre que o corpo que produz a sombra está suficientemente distante do ponto 

luminoso. 

Fresnel argumenta, por meio dos experimentos, que a hipótese de contração e expansão 

produzida pela ação do corpo sobre os raios de luz é insuficiente para explicar o fenômeno de 

difração. No entanto, através do princípio de interferência poderíamos predizer não apenas a 

variação no tamanho das franjas externas quando a tela se aproxima ou recua do ponto 

luminoso, mas também a trajetória curva das bandas brilhantes e escuras (FRESNEL, 1819).  

Para Fresnel: 

 

A lei de interferência, ou a mútua influência dos raios de luz, é uma consequência 

imediata da teoria ondulatória; [...] é provado ou confirmado por muitos 

experimentos diferentes que é realmente um dos princípios mais bem estabelecidos 

da óptica (FRESNEL, 1819). 

 

Em seguida, Fresnel busca explicar a formação das franjas internas e externas. Franjas 

mais brilhantes ou mais nítidas podem ser produzidas cortando duas fendas paralelas em uma 

peça de papel cartão ou uma folha de metal, e colocando a tela assim preparada na frente do 

ponto luminoso. Pode, então, ser observado, usando uma lupa entre o corpo opaco e o olho, 
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que a sombra é preenchida com um grande número de franjas coloridas muito nítidas e que 

essas desaparecem sempre que a luz é interrompida de uma das fendas (FRESNEL, 1819). 

As franjas vistas no interior da sombra de um corpo estreito e as obtidas pelo uso de 

dois espelhos resultam da mútua influência dos raios de luz, uma vez que se um dos espelhos 

é levantado ou a luz que este reflete é interceptada, seja antes ou depois da reflexão, as franjas 

desaparecem, argumenta Fresnel. As franjas, portanto, não são produzidas pela ação das 

bordas dos espelhos, mas pelo encontro dos dois feixes de luz (FRESNEL, 1819).  

Na sequência, Fresnel busca mostrar a inadequação da explicação de Young para a 

formação de franjas externas a partir da analogia com a formação de franjas internas e que foi 

sua própria hipótese inicial. Uma vez que as franjas internas resultam da mútua influência dos 

raios de luz, por analogia, o mesmo deve ocorrer na formação das franjas externas das 

sombras de corpos iluminados por uma fonte pontual. Assim, as franjas externas seriam 

explicadas pela interferência de raios diretos com os que são refletidos na borda do corpo 

opaco, enquanto as franjas internas resultariam da ação combinada de raios infletidos na 

sombra dos dois lados do corpo opaco, esses raios infletidos tendo sua origem seja na 

superfície ou nos pontos infinitamente próximos a esta (FRESNEL, 1819). 

 No entanto, Fresnel argumenta que um exame mais minucioso do fenômeno o 

convenceu da falsidade dessa hipótese inicial. Ele defende que os experimentos evidenciam 

que não podemos atribuir o fenômeno de difração exclusivamente a raios que tangenciam a 

borda do corpo, mas devemos, ao contrário, admitir que há aí uma infinitude de outros raios 

que se encontram a uma pequena distância do corpo e ainda são desviados de sua direção 

original, para se encontrar e formar essas franjas. Na sequência, Fresnel continua com seu 

esquema metodológico de fazer previsões a partir da teoria e confrontar com experimentos. 

Segundo ele, seguindo a hipótese inicial, a borda da sombra geométrica deveria ser mais 

brilhante que o resto da franja, enquanto, na realidade, essa é precisamente a região mais 

escura fora da sombra geométrica (FRESNEL, 1819).  

Fresnel também procura mostrar como o cálculo das posições das bandas escuras nas 

franjas internas, seguindo a hipótese inicial, não concorda com os dados observados em 

experimentos. Ele traz outro experimento, no qual a previsão da hipótese inicial (formação de 

franjas externas a partir apenas de raios refletidos apenas na borda do corpo opaco – 

explicação de Young e sua hipótese inicial) não é corroborada. Transcrevemos a descrição do 

experimento de Fresnel, a seguir: 
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Eu cortei uma folha de cobre na forma representada na fig. 15, e a coloquei no 

quarto escuro a aproximadamente quatro metros em 

frente de um ponto luminoso e examinei esta sombra 

com uma lupa. O que eu observei, ao recuar 

lentamente, foi como segue: Quando as franjas largas 

produzidas por cada abertura muito estreita CEE’C’ e 

DFF’D’ tinha espalhado na sombra geométrica de 

CDFE, que recebiam praticamente apenas luz branca 

de cada fenda separada, as franjas internas produzidas 

pelo encontro desses dois feixes de luz apresentaram 

cores muito mais nítidas e mais puras que as franjas 

internas da sombra ABDC, e eram, ao mesmo tempo, muito mais brilhantes. Ao 

recuar ainda mais, eu observei que a luz diminui em toda sombra de ABFE, mas 

muito mais rapidamente atrás de EFDC que na parte superior da sombra, de modo 

que houve um instante particular que a intensidade da luz parecia ser a mesma acima 

e abaixo, depois que as franjas permaneciam menos intensas na parte mais baixa, 

embora suas cores fossem sempre mais puras. 

Se a luz infletida fosse apenas essa que arranhava as bordas do corpo opaco, as 

franjas da parte superior deveriam ser mais nítidas e apresentar cores mais puras que 

essas das partes inferiores; pois, as primeiras são produzidas pelo encontro de dois 

sistemas de ondas que tem seus centros sobre as bordas AC e BD, enquanto as 

outras são formadas pelo encontro de quatro sistemas de ondas tendo sua origem nas 

bordas C’E’, CE, DF, D’F’; e seria necessariamente diminuída a diferença de 

intensidade entre as bandas escuras e brilhantes, no caso de luz homogênea, ou a 

pureza de cores, no caso de luz branca, porque as franjas produzidas pelos raios 

refletidos e infletidos em C’E’ e DF não exatamente coincidiriam com essas 

produzidas pelo encontro de raios vindos de CE e D’F’. Agora o experimento 

apresenta, como eu tenho justamente dito, que exatamente o inverso disto é 

verdadeiro. Pode-se explicar, nesta mesma hipótese, como acontece que a sombra de 

ECDF é muito mais brilhante que essa de ABDC surgindo da dupla fonte de luz 

representada pelas duas bordas de cada fenda; mas, disto, seguiria que a parte 

inferior deveria sempre ser mais brilhante, e nós temos justamente visto que este não 

é o fato (FRESNEL, 1819). 

 

Enfim, Fresnel não atribui a formação das franjas apenas aos raios de luz infletidos pela 

borda dos corpos opacos, mas defende, a partir de seus experimentos, que os raios que estão a 

alguma distância das bordas também seriam infletidos e contribuiriam para a formação das 

franjas de luz. 

Na sequência da memória, Fresnel argumenta que se a expansão de um feixe de luz que 

passa através de uma abertura estreita for provocada por forças atrativas e repulsivas tendo 

sua origem nas bordas da abertura, a intensidade dessas forças e consequentemente seu efeito 

sobre a luz, necessariamente variariam com a natureza, a massa, e a superfície das bordas das 

telas. No entanto, Fresnel admite como certo, a partir de experimentos, que o fenômeno de 

difração não depende da natureza, massa ou forma do corpo que intercepta a luz, mas apenas 

do tamanho do corpo interceptando ou do tamanho da abertura através da qual a luz passa. 

Assim, Fresnel defende que deve ser rejeitada qualquer hipótese que atribua esse fenômeno a 

forças atrativas e repulsivas cuja ação se estende a distância do corpo tão grande quanto 

aquela em que os raios são infletidos (FRESNEL, 1819). 
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No trecho anterior, percebemos a argumentação de Fresnel contra a explicação do 

fenômeno de inflexão da luz a partir de forças à distância dos corpos sobre os feixes de luz, 

contrariando, assim, a ideia central da física laplaciana de descrever os fenômenos em termos 

de forças entre partículas, ainda predominante na época de publicação de seu trabalho.  

 Na segunda seção do trabalho, Fresnel busca explicar o fenômeno de difração tomando 

como base o princípio de Huygens e o princípio de interferência. Ele inicia essa seção de sua 

memória, afirmando: 

 

Na primeira seção desta memória, eu mostrei que a teoria corpuscular, e mesmo o 

princípio de interferência quando aplicados apenas a raios diretos e a raios refletidos 

ou infletidos na borda do corpo opaco, é incapaz de explicar o fenômeno de 

difração. Agora, proponho apresentar que podemos encontrar uma explicação 

satisfatória e uma teoria geral em termos de ondas, sem recurso a qualquer hipótese 

auxiliar, baseando tudo sobre o princípio de Huygens e sobre esse de interferência, 

ambos dos quais são inferências da hipótese fundamental (FRESNEL, 1819). 

 

No início de sua discussão de interferência, Fresnel assume que as séries de ondas de 

luz representam vibrações gerais de éter e são indefinidas quanto aos seus limites. Em 

seguida, ele apresenta seu problema de interferência: 

 

Dada as intensidades e posições relativas de qualquer número de sucessões de ondas 

de luz do mesmo comprimento e viajando na mesma direção, determinar a 

intensidade de vibrações produzidas pelo encontro dessas diferentes sucessões de 

ondas que é a velocidade oscilatória de partículas de éter (FRESNEL. 1819). 

 

Nas considerações desse problema, Fresnel apresenta que não vai considerar ondas de 

luz de diferentes comprimentos que, em geral, vêm de diferentes fontes e não podem por sua 

interação produzir qualquer fenômeno uniforme. Ele também cita que foi Thomas Young 

quem primeiro introduziu o princípio de interferência em óptica. Fresnel, no entanto, 

argumenta que Young considerou apenas os casos limites, em que a diferença de fase entre as 

duas sucessões de onda é máxima ou mínima, e não tinha considerado a intensidade de luz 

para qualquer caso intermediário ou para qualquer número de sucessões de ondas
53

 

(FRESNEL, 1819). 

Fresnel deduziu, então, uma expressão geral para calcular a intensidade de vibração 

produzida pelo encontro de qualquer número de feixes de luz sempre que se conheça a 

intensidade das diferentes ondas secundárias/elementares e suas respectivas posições (anexo 

A) (FRESNEL, 1819). 
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 O que Fresnel denomina de “sucessões de onda” é equivalente a “ondas secundárias” ou “ondas elementares”. 
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Em seguida, Fresnel busca aplicar o Princípio de Huygens
54

 ao fenômeno de difração. 

Nas palavras de Fresnel: 

 

Tendo determinado a resultante de qualquer número de sucessões de ondas de luz, 

eu devo agora apresentar como, pelo auxílio dessa fórmula de interferência e pelo 

princípio de Huygens apenas é possível explicar, e mesmo calcular, todo o 

fenômeno de difração. Este princípio, que eu considero como uma rigorosa dedução 

da hipótese fundamental, pode ser expresso assim:  As vibrações em cada ponto na 

frente de onda pode ser considerada como a soma de movimentos elementares que, 

em um instante qualquer, são enviados a esse ponto de todas partes desta mesma 

onda em qualquer uma de suas posições prévias, cada uma dessas partes agindo 

independentemente uma da outra (FRESNEL, 1819). 

 

O princípio de superposição de pequenos movimentos estabelece que as vibrações 

produzidas em qualquer ponto em um fluido elástico por várias perturbações são iguais a 

resultante de todas perturbações alcançando esse ponto de diferentes centros de vibração, 

qualquer que seja seu número, suas respectivas posições, sua natureza, ou período de 

diferentes perturbações. Assim, as vibrações em cada ponto na frente de onda podem ser 

consideradas como a resultante de todos deslocamentos secundários que alcançam esse ponto 

no mesmo instante de todas as partes desta mesma onda em algumas posições anteriores, cada 

uma dessas partes agindo independentemente uma da outra (FRESNEL, 1819). 

Fresnel aborda o caso de franjas produzidas por um corpo estreito e as aquelas por uma 

pequena abertura, procurando calcular a onda resultante em diferentes pontos, bem como 

determinar posições das franjas resultantes da difração, seguindo sua estrutura de fazer 

inferências e/ou cálculos a partir da teoria e confrontá-los com experimentos, para reconhecer 

a validade de sua teoria.  

Nessa perspectiva, Fresnel explica as relações gerais entre o tamanho das franjas e a 

respectiva distância do obstáculo do ponto luminoso e do micrômetro. No entanto, para 

encontrar o tamanho absoluto dessas franjas, ele afirma que é necessário calcular a resultante 

da integral que em cada ponto representa a resultante de todas ondas secundárias (FRESNEL, 

1819). Para fazer isso, Fresnel aplica ao princípio de Huygens o método para calcular a 

resultante de qualquer número de sucessões de ondas, quando suas intensidades e fases 

relativas são dadas. Assim, Fresnel propõe a aplicação da teoria de interferência ao princípio 

de Huygens. 

O cálculo da intensidade de vibração da onda resultante em determinado ponto é obtido 

através de complicados cálculos algébricos, envolvendo integrais e diferenciais (anexo B). Ao 
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 De acordo com o princípio de Huygens, um pulso de luz gerado por um corpo luminoso gera pulsos 

secundários nas partículas subsequentes, preservando o movimento (MOURA; BOSS, 2015). 
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comparar seus resultados numéricos com dados observacionais, Fresnel afirma que 

dificilmente podia ser esperada uma maior concordância entre teoria e observação. Assim, ele 

defende que não se pode mais duvidar que as integrais que levam a esses resultados 

descrevem precisamente a lei governando o fenômeno (FRESNEL, 1819).  

A formação e a posição de franjas externas poderiam, então, ser explicadas 

considerando-lhes como produzidas pelo encontro de um número infinitamente grande de 

ondas secundárias que se originam nessas partes da onda primária que não é interceptada pela 

tela opaca (FRESNEL, 1819). 

Ao comparar os dados obtidos por meio da teoria e os dados obtidos com experimentos 

referentes à distância de máximo ou mínimo nas franjas produzidas por uma abertura estreita, 

Fresnel encontra um desacordo entre as medidas em duas observações. Diante do desacordo 

entre previsão teórica e observação, Fresnel argumenta que sua teoria repousa sobre uma 

hipótese que é tão simples e tão inerentemente provável, e que além disso tinha sido 

verificada por muitos experimentos variados, que dificilmente se pode duvidar da verdade do 

princípio fundamental. Fresnel, então, defende que é bastante provável que essa anomalia seja 

apenas aparente e que o olho não estima corretamente a posição de mínimo, uma vez que eles 

não são muito fortes e estão sempre limitados em cada lado por duas bandas brilhantes de 

intensidades muito diferentes (FRESNEL, 1819).  

Fresnel aplicou o princípio de Huygens a três classes gerais de fenômenos nos quais a 

difração ocorre: 1) franjas produzidas por uma tela cujas bordas são retas e infinitamente 

longas; 2) franjas produzidas por um sistema de duas telas semelhantes colocadas muito 

próximas uma da outra; 3) franjas que acompanham a sombra de uma tela muito estreita. 

Comparando observação com as predições da teoria, Fresnel argumenta que esta é suficiente 

para explicar os mais diversos fenômenos e que a expressão geral para a intensidade da luz 

derivada desta fornece uma imagem fiel do fenômeno, menos quando eles são muito 

irregulares (FRESNEL, 1819). 

Em suma, a partir dessa memória, percebemos que Fresnel analisou o problema de 

difração em termos de uma onda espalhando da fonte tal que, em concordância com a 

construção de Huygens, cada ponto na frente de onda é a própria fonte de ondas secundárias. 

Para determinar a intensidade da luz em qualquer ponto na tela, Fresnel adicionou as 

contribuições de todas essas ondas secundárias, empregando o princípio de interferência que 

levou em consideração as relações de fase envolvidas.  
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Além disso, Fresnel buscou derivar quase todos os fenômenos rigorosamente de alguns 

princípios simples. O problema de difração deveria ser resolvido considerando apenas o 

comportamento das ondas passando por um obstáculo, sem referência a natureza do 

obstáculo. Um dos jurados da competição de difração proposta pela Academie des Sciences, 

Poisson, apontou a previsão inesperada da teoria de Fresnel de que no centro da sombra de um 

disco circular deveria haver um ponto brilhante, decorrente da soma dos efeitos de todas as 

ondas secundárias em fase de todos os pontos da borda do disco. A predição foi confirmada 

experimentalmente por Arago, mostrando assim o poder explicativo e a habilidade preditiva 

da teoria de Fresnel (JAMES, 1984; SILLIMAN, 2007).  

Com a vitória do trabalho de Fresnel nessa competição, a teoria ondulatória obteve uma 

importante vitória pública – a explicação de interferência da difração teve de ser reconhecida, 

pelo menos publicamente, pelos corpuscularistas franceses (FRANKEL, 1976). 

Confirmações do poder preditivo da teoria de Fresnel, no entanto, não foram suficientes 

para converter Laplace e seus discípulos à teoria ondulatória da luz. Ainda havia argumentos 

contra a teoria das ondas. Como sugeria a redação do relatório de Arago, ainda era possível 

considerar o princípio Huygens-Fresnel e o princípio de interferência como regras para 

combinar raios, independentemente da natureza mais profunda da luz (DARRIGOL, 2012). 

Outro desafio para teoria ondulatória foi a integração do fenômeno de polarização. 

Fresnel começou a estudar sobre a polarização e os efeitos da coloração em cristais finos no 

verão de 1816. Naquela época, ele tentou produzir interferência entre os raios comuns e 

extraordinários de luz duplamente refratada e não teve sucesso. Fresnel e Arago focaram 

nesse problema, desenvolvendo diferentes experimentos para tratar o fenômeno. Ao mesmo 

tempo, Fresnel e seu amigo Ampère começaram a suspeitar que o fenômeno podia estar 

relacionado a característica transversal de pelo menos parte das vibrações
55

 (DARRIGOL, 

2012; SILLIMAN, 2007). No entanto, ondas transversais, de acordo com a teoria da 

elasticidade então aceita, só eram possíveis em um meio sólido. Mas, um éter sólido que 

permeasse tudo não poderia ser reconciliado com os movimentos livres dos planetas 

(SILLIMAN, 2007). 
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 Segundo Morse (2007), em janeiro de 1817, Young já havia sugerido a Arago que a polarização poderia ser 

explicada pela suposição de que ela era um componente transversal diminuto, acrescentado à ondulação 

longitudinal do éter, que ele presumia ser a luz. Em setembro de 1817, ao escrever um artigo intitulado 

“Chromatics”, Young elaborou a sugestão qualitativa de que um pequeno componente transversal de vibração 

poderia explicar as realidades da reflexão parcial. No entanto, não defendeu que as vibrações pudessem ser 

inteiramente transversais. 
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Fresnel e Arago discutiram sobre o fenômeno de polarização em um trabalho publicado 

na Annales de Chimie et de Physique, em 1819, intitulado “Mémoire sur l’action que les 

rayons de lumière polarisés exercent les uns sur les autres”
56

. Nessa memória, eles iniciam 

citando alguns resultados obtidos por Thomas Young a respeito da interferência de dois raios 

de luz homogênea vindos da mesma fonte, uma vez que Young já havia estudado os efeitos 

que raios de luz exercem um sobre o outro. 

Arago e Fresnel (1819) defendem que a periodicidade da cor que é vista nos anéis de 

Newton, em halos etc., dependem da influência exercida por raios, um sobre o outro, cujos 

caminhos no início divergem, mas depois são tão inclinados de modo a se encontrar 

novamente. No entanto, para eles apenas a diferença de trajetória não é suficiente para 

determinar a ação mútua de dois raios em seu ponto de encontro, exceto quando eles estão 

ambos viajando no mesmo meio. Devem ser consideradas também as diferenças de índice 

refrativo, ou espessura dos corpos transparentes atravessados pelos respectivos raios. O 

fenômeno de interferência também é sensível a menor diferença de velocidade nos raios ao 

longo do caminho, e ao índice refrativo do meio. Eles ainda defendem que, em todo fenômeno 

de interferência, dois meios diferentes produzem efeitos similares quando suas espessuras 

estão em proporção inversa ao seu índice refrativo (ARAGO; FRESNEL, 1819). 

Com meticulosidade característica, Fresnel estudou a interferência de raios polarizados 

em ângulos retos a partir da dupla refração em cristais. Ele fez variações em seus 

experimentos, de modo que as trajetórias de cada feixe através do cristal fossem iguais, bem 

como os cristais tivessem a mesma espessura. Quando os cristais não tinham a mesma 

espessura, ele variava o ângulo de incidência na face do segundo cristal. Contudo, dois 

sistemas de raios polarizados em ângulos retos nunca deram origem a quaisquer franjas de 

interferência (ARAGO; FRESNEL, 1819).  

Arago, por sua vez, estudou a interferência de raios polarizados em ângulos retos a 

partir de raios que passam através de duas fendas muito estreitas em uma tela. Quando os dois 

planos de incidência eram paralelos podiam ser vistas as bandas de interferência produzidas 

por dois feixes polarizados. Eles comportam-se exatamente como dois raios de luz ordinária. 

Mas, se os dois planos de incidência estivessem em ângulos retos um ao outro, então os dois 

feixes emergentes seriam polarizados em ângulos retos um ao outro, e não produziriam, no 

encontro, qualquer banda de interferência (ARAGO; FRESNEL, 1819). 
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 Para este trabalho, foi lida a versão traduzida para a língua inglesa por Henry Crew “Memoir on the action of 

rays of polarized light upon each other”. Disponível em: 

https://archive.org/details/wavetheoryofligh00crewrich.  

https://archive.org/details/wavetheoryofligh00crewrich
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A partir dos experimentos sobre a interferência de feixes de luz previamente 

polarizados, Arago e Fresnel (1819) afirmam: 

 

Dos experimentos descritos podemos, portanto, inferir os seguintes fatos: 1) Dois 

raios de luz polarizada em ângulos retos não produzem qualquer efeito um sobre o 

outro sob as mesmas circunstâncias nas quais dois raios de luz ordinária produzem 

interferência destrutiva. 2) Raios de luz polarizados no mesmo plano interferem 

como raios de luz ordinária; de modo que nesses dois tipos de luz, os fenômenos de 

interferência são absolutamente idênticos. 3) Dois raios que são originalmente 

polarizados em ângulos retos podem ser trazidos ao mesmo plano de polarização 

sem assim adquirir a habilidade para interferir. 4) Dois raios de luz polarizadas em 

ângulos retos e depois trazidos ao mesmo plano de polarização interferem como luz 

ordinária desde que eles fossem originalmente polarizados no mesmo plano. 5) No 

fenômeno de interferência produzido por raios que tem experimentado dupla 

refração, a posição das bandas de interferência é determinada não apenas pela 

diferença de trajetória e diferença de velocidade, mas em alguns casos, como 

indicado acima, é necessário levar em consideração também uma diferença de 

metade de um comprimento de onda (ARAGO; FRESNEL, 1819). 

 

A partir do trecho anterior, retirado do trabalho de Fresnel e Arago, observamos que 

eles ao examinarem a influência da luz polarizada encontraram que os raios polarizados no 

mesmo plano interferem de uma maneira similar a luz não polarizada. No entanto, nenhuma 

interferência ocorre quando os raios foram polarizados perpendicularmente um ao outro.  

Através de seus estudos sobre polarização, Fresnel ficou convencido que as vibrações 

que constituem luz só podiam ser transversais. As características da luz polarizada mostravam 

a existência de forças agindo perpendicularmente aos raios (SILLIMAN, 2007). Assim, em 

um artigo publicado em 1821, Fresnel passou a argumentar que a luz era constituída 

inteiramente de vibrações transversais puras, convencido de que tal solução era necessária e 

conformada aos princípios mecânicos (CANTOR, 1983; SILLIMAN, 2007; DARRIGOL, 

2012). 

A luz polarizada se originaria de vibrações de éter executadas em um plano fixo 

perpendicular à direção da onda. A luz seria então, a “união, ou mais exatamente, a rápida 

sucessão de sistemas de ondas polarizadas em todas as direções” (SILLIMAN, 2007). 

O problema que permaneceu para a teoria das ondas foi determinar como as ondas 

transversais poderiam ser propagadas em um éter fluido. As únicas ondas transversais 

conhecidas eram as ondas mecânicas em sólidos, cujas rigidez e elasticidade estavam 

diretamente relacionadas à velocidade de propagação da onda no meio. Assim, a imensa 

velocidade de propagação da luz implicava acreditar que o éter fosse um meio extremamente 

tênue e leve, porém extremamente rígido e elástico (KOEHLER; CAMEL; PIMENTEL JR, 

2012). 
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Fresnel, então, supôs um modelo de éter
57

 que permitisse vibrações transversais e 

proibisse vibrações longitudinais.  Este modelo consistia de uma rede de moléculas mantidas 

em equilíbrio por forças à distância. As forças poderiam ser tais que um pequeno 

deslocamento transversal de uma camada plana de moléculas implicaria uma força de 

restauração proporcional, enquanto que os deslocamentos por um múltiplo da metade da 

distância intermolecular levariam a outra configuração de equilíbrio. O meio seria rígido em 

relação à minúsculas vibrações e fluido em relação a deslocamentos maiores. Em adição, 

Fresnel supunha que as forças intermoleculares podiam ser tais que uma força muito grande 

poderia ser necessária para mudar a distância entre duas camadas de moléculas sucessivas. 

Esta suposição excluía vibrações longitudinais (DARRIGOL, 2012, p.210). 

Na realidade, Fresnel alegou que o éter era composto de partículas materiais separadas 

por espaços vazios. Ao assumir que havia uma força repulsiva entre as partículas, Fresnel 

podia construir uma mecânica na qual a propagação das ondas podia ser tratada como um 

sólido. Ele supôs uma série de linhas paralelas no éter, com as partículas de luz espalhadas 

uniformemente sobre elas. As vibrações de luz seriam muito pequenas. Assim, Fresnel 

defendia que os deslocamentos criados pela luz no éter resultavam em uma força de 

restauração muito forte. Portanto, o éter poderia ser tratado como um sólido (LEVITT, 2000). 

Arago não concordava com esse modelo de éter e rompeu com Fresnel sobre a questão 

das ondas transversais. Young, em 1827, também apontou críticas ao éter de Fresnel. No 

entanto, Fresnel não abandonou sua teoria devido a tais objeções. Seu objetivo não era 

deduzir rigorosamente ondas transversais de um éter mecânico, mas sim inverter o problema e 

argumentar que, como as ondas de luz podem ser polarizadas, elas devem ser transversais e 

que o éter teria de ser reconstruído de acordo com essa suposição (FRANKEL, 1976; 

SILLIMAN, 2007).  

Ao adotar a propagação transversal das ondas de luz, Fresnel conseguiu novos 

resultados. Entre eles, a previsão da direção de cada raio no espaço, sua intensidade, seu grau 

e direção de polarização e o ângulo de polarização para um dado meio. Assim, todos os 

fenômenos de reflexão e refração, exceto dispersão, tornaram-se consequências diretas de 

uma única teoria. Fresnel também conseguiu explicar novos tipos de polarização que Biot, 

Brewster e ele mesmo tinham observado na luz refletida e na luz transmitida através de 

lâminas de cristal (DARRIGOL, 2012; FRANKEL, 1976). 
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 Para mais detalhes sobre as discussões em torno do éter ao longo do século XIX, consultar: Koehler, Camel e 
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Gostaríamos de destacar algumas comparações entre o trabalho de Fresnel e o de 

vibracionistas anteriores, apresentadas por Cantor (1983): 1) Fresnel estava preocupado com o 

éter, mas ao contrário dos vibracionistas anteriores, exceto Euler, ele exigiu que qualquer 

modelo de éter deveria obedecer a princípios da mecânica; 2) Ele não estava preocupado com 

analogias, como os vibracionistas que tentaram conectar o fenômeno de luz e som, em vez 

disso, ele propôs uma hipótese analítica generalizada do movimento de onda que era aplicada 

à luz, som e outras classes de fenômenos; 3) Sua hipótese, ao contrário da teoria vibracional, 

fez predições matemáticas sobre o fenômeno tal como posições e intensidades das franjas de 

difração e a velocidade e polarização da luz passando através de cristais de dupla refração. 

Essas predições estavam abertas a testes com um alto grau de precisão; 4) Enquanto muitos 

estudiosos anteriores pensavam, essencialmente, em termos de pulsos, Fresnel propôs a teoria 

de ondulações de periodicidade especificável. O uso do termo ondulações, embora empregado 

inicialmente por Young, alcançou popularidade apenas na década de 1820 e 5) Fresnel 

articulou a teoria de propagação da onda, utilizando o princípio de Huygens, enquanto mesmo 

Euler e Young estavam preocupados com o comportamento de raios (CANTOR, 1983).  

Como ressaltado anteriormente, as pesquisas de Thomas Young e Augustin Fresnel 

lideraram a defesa da teoria ondulatória da luz no início do século XIX. Dessa maneira, 

gostaríamos de destacar que Fresnel iniciou seus trabalhos sobre a teoria ondulatória da luz 

partindo exatamente do mesmo fenômeno investigado por Young em sua defesa dessa teoria: 

a formação de franjas a partir da difração da luz. Esses estudiosos associavam a formação das 

franjas ao fenômeno de interferência da luz. Além disso, os dois defenderam o caráter 

hiperbólico das franjas de luz. 

No entanto, cabe ressaltar que Fresnel e Young pertenciam a contextos culturais e 

científicos diferentes. Dessa maneira, suas pesquisas na teoria ondulatória da luz diferiam em 

alguns pontos. Particularmente, a discussão de Fresnel sobre o fenômeno de interferência 

difere do princípio de interferência de Young em dois aspectos cruciais. Primeiro, Fresnel 

buscou calcular a intensidade de vibração produzida pelo encontro de qualquer número de 

ondas elementares, enquanto Young estava interessado apenas na interferência entre dois 

raios propagados ao longo de caminhos específicos. Segundo, enquanto Young se concentrou 

em situações nas quais as ondas estavam ou em fase ou fora de fase (180º), produzindo, 

assim, interferência construtiva e destrutiva, respectivamente, a versão de Fresnel era 

aplicável a uma gama completa de relações de fase. Isso também está relacionado ao 

tratamento matemático que esses estudiosos deram aos fenômenos. Enquanto Young 
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desenvolve apenas aspectos geométricos
58

, Fresnel, para calcular a resultante da interferência 

de diferentes ondas secundárias em um determinado ponto, dedicou meses de esforços na 

resolução de complicados tratamentos algébricos.  

Além disso, ao contrário de Fresnel, Young não aplicou o princípio de Huygens ao 

tratamento da difração. No entanto, sabemos que Young tinha conhecimento desse princípio, 

uma vez que ele faz referência a ideia contida nele em sua “On the Theory of Light and 

Colours”, na discussão da proposição II, afirmando: “De fato, a teoria de Huygens explica o 

caso de uma maneira toleravelmente satisfatória: ele supõe que toda partícula do meio 

propaga uma ondulação distinta em todas as direções” (YOUNG, 1802a, p. 24 apud MOURA; 

BOSS, 2015, p. 11).  

Após discutirmos, em termos gerais, os aspectos da teoria ondulatória da luz de Fresnel, 

discutiremos, a seguir, como o trabalho de Fresnel foi recebido no meio científico da época, 

especialmente entre britânicos e franceses. 

 

Recepção inicial da óptica de Fresnel 

 

Na França, a teoria ondulatória foi bem aceita ainda na década de 1820. Frankel (1976) 

atribui essa rápida aceitação da teoria ondulatória a certos desenvolvimentos dentro da 

comunidade científica parisiense, no início da década de 1820. No plano político, um grupo 

anti-Laplace (Arago, Fresnel, Ampère, Joseph Fourier, P.L. Dulong e A.M.T. Petit) havia 

ascendido na Academia no final da década de 1810 e em 1821 estava exercendo considerável 

influência nos assuntos da sociedade. (FRANKEL, 1976).  

Entre os fatores políticos expostos por Frankel (1976), estão: 1) Arago, coeditor dos 

Annales de Chimie et de Physique desde 1816, tinha publicado artigos de Fresnel, Fourier e 

Ampère que nunca poderiam ter sido impressos no Mémoires de l'Académie dominado por 

Laplace; 2) Os anti-laplacianos passaram a controlar importantes jornais científicos franceses; 

3) Na Academia, Arago, Ampere e Fourier já eram membros e Dulong e Fresnel foram ambos 

eleitos em 1823; 4) Fourier ganhou a disputa com Biot para a secretaria permanente da 

Academia, em 1822. Essa derrota levou Biot a se afastar da vida científica ativa em 1823 por 

quase sete anos (FRANKEL, 1976). Dessa maneira, Laplace e seus discípulos tinham, 

gradualmente, perdido seu domínio intelectual e institucional sobre os físicos franceses para a 

física mais recente de Arago, Ampère, Fourier e seus amigos. 
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 Vale ressaltar que a aplicação do uso da matemática na solução de problemas físicos não era utilizada, de uma 

forma em geral, por estudiosos britânicos do período, como discutiremos na seção 3.5. 
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O controle por parte dos anti-laplacianos das instituições científicas francesas 

proporcionou uma aceitação rápida e quase completa da teoria ondulatória pela comunidade 

científica parisiense. “De fato, quase toda a geração de físicos e matemáticos que chegaram à 

maturidade na década de 1820 -  Pouillet, Savart, Lame, Navier, Liouville, Cauchy - parecem 

ter adotado a teoria imediatamente” (FRANKEL, 1976, p. 173). 

A partir de 1820, a teoria ondulatória passou a ser ensinada nas principais instituições 

de ensino de Paris. Na época da morte de Fresnel, em 1827, a oposição francesa à teoria 

ondulatória tinha quase desaparecido. Laplace saudou a teoria de dupla refração de Fresnel 

como a maior realização nos anos recentes. Biot e Poisson permaneceram no campo de 

emissões, mas não contestaram abertamente a teoria das ondas após suas batalhas com Fresnel 

e Arago no início da década de 1820. Ambos, além disso, converteram-se à nova teoria antes 

de suas mortes (FRANKEL, 1976; DARRIGOL, 2012). 

 Na Grã-Bretanha, havia o predomínio da teoria corpuscular até a década de 1820. 

Durante a década de 1820 e início da década de 1830, no entanto, a teoria ondulatória de 

Fresnel tornou-se amplamente conhecida entre os britânicos, através de palestras e 

publicações (CANTOR, 1983). 

No início do século XIX, a França se destacou em relação aos outros países do 

continente europeu em termos de desenvolvimentos científicos, em grande parte devido à 

forte influência da doutrina laplaciana na física francesa. Dessa maneira, os britânicos 

passaram a se interessar mais por desenvolvimentos científicos franceses, o que pode ter 

levado a um maior conhecimento dos trabalhos de Fresnel por parte dos britânicos.   

 

Em janeiro de 1820, poucos meses depois de sua publicação no Annales de Chimie, 

o primeiro relatório apareceu na imprensa científica britânica da memória prêmio de 

Fresnel sobre difração. Esse relatório no The Edinburgh Philosophical Journal foi 

feito por Brewster, que, a despeito de sua antipatia com a teoria ondulatória, 

defendeu e ajudou a disseminar aspectos específicos do trabalho de Fresnel 

(CANTOR, 1983, p. 160).  

 

Contudo, no artigo “Optics” de sua Edinburgh Encyclopaedia, publicada dois anos 

depois, Brewster deu pouca atenção ao trabalho de Fresnel. Nesse, Brewster sumarizou os 

trabalhos de Fresnel, mas omitiu referência ao éter e também evitou a maior parte matemática. 

Brewster também não admitiu que a localização hiperbólica para as franjas, que foi 

confirmada, reforçava o apoio à teoria ondulatória (CANTOR, 1983). 

Em 1827, a Royal Society premiou Fresnel com a medalha Rumford por seu 

desenvolvimento da teoria ondulatória aplicada ao fenômeno da luz polarizada e por seus 

importantes trabalhos em óptica física (CANTOR, 1983; SILLIMAN, 2007). Nesse período, 
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Cantor (1983) destaca a tradução de Young do trabalho de Fresnel, intitulada Elementary view 

of the undulatory theory of light, publicada em oito partes no Quartely Journal of Science 

durante o período de 1827-1829. Esse trabalho ajudou a divulgar as primeiras memórias de 

Fresnel entre os britânicos. No entanto, Young omitiu a maior parte matemática (CANTOR, 

1983). 

Entre os principais responsáveis pela divulgação dos trabalhos de Fresnel na Grã-

Bretanha, temos John Herschel que defendeu a hipótese de Fresnel na Royal Society e 

publicou um artigo intitulado Light na Encyplopaedia Metropolitana. Como Fresnel, Herschel 

delineou a teoria ondulatória baseando-a na teoria mecânica do éter. Em contraste à alegação 

de Brewster de que a interferência era uma lei da natureza, ele retratou o princípio de 

interferência como uma dedução da ação de ondulações nas partículas de éter (CANTOR, 

1983). 

Comparando as teorias da luz (ondulatória e corpuscular), Herschel defendeu que 

nenhuma teoria podia explicar todo fenômeno completamente e satisfatoriamente. Apesar de a 

teoria ondulatória exibir excelente poder explicativo para fenômenos que eram as maiores 

dificuldades para teoria corpuscular, tais como as do campo de difração e polarização, essa 

teoria ainda tinha várias dificuldades em explicar fenômenos ópticos, especialmente a 

dispersão da luz. Assim, nem a teoria ondulatória, nem a teoria corpuscular explicavam 

satisfatoriamente todos os fenômenos relacionados à luz (CHEN, 1992). 

Chen (1992) afirma que Herschel era relutante em aceitar definitivamente a teoria 

ondulatória, devido ao problema do éter. Ele alegava que era impossível obter conhecimento 

certo do éter, porque as partículas de éter eram tão pequenas que estavam além do limite da 

observação direta (CHEN, 1992). Essa posição de Herschel diante da teoria ondulatória é 

compatível com sua postura epistemológica, uma vez que ele admitia o uso de hipóteses na 

construção do conhecimento científico, desde que elas fossem verificadas através da 

experimentação. Uma vez que o éter não podia ser verificado experimentalmente, não podia 

ser tomado como verdade. 

Vale salientar que diversos estudiosos se voltaram a pesquisar problemas surgidos na 

teoria ondulatória pós-Fresnel. Durante a década de 1830, estudiosos britânicos e irlandeses 

publicaram trabalhos nessa área. Dessa maneira, no final da década de 1820, um grupo de 

jovens físicos incluindo Herschel, Airy, Powell e Lloyd, adotaram a teoria ondulatória e no 

início da década de 1830 começaram a atacar sua rival. Mas, emissionistas
59

, incluindo 
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Brewster, Potter e Brougham, não desistiram de suas objeções a teoria ondulatória. Eles 

procuravam expor os problemas da teoria ondulatória, conduzindo uma variedade de 

experimentos (CHEN, 1992).  

 

3.4 A partir da década de 1830 

 

No início de 1830, vários estudiosos britânicos publicaram artigos aplicando a teoria 

ondulatória a diversos campos como refração, reflexão, dupla refração, entre outros. Os 

emissionistas, então, iniciaram uma série de debates tentando parar o avanço da teoria 

ondulatória. As provocações dos emissionistas forçaram os ondulacionistas a melhorar sua 

teoria, expandindo seu poder explicativo e procurando eliminar suas dificuldades internas e 

conceituais. Assim, o debate entre emissionistas e ondulacionistas nesse período centrou-se na 

avaliação da teoria ondulatória, bem como na avaliação de uma série de resultados 

observacionais e experimentais (CHEN, 1992). 

Nesse período, o debate entre teoria ondulatória e teoria corpuscular da luz envolvia o 

estudo de fenômenos como dispersão e absorção da luz. A teoria ondulatória não conseguia 

oferecer uma descrição adequada da dispersão (luz de diferentes cores sofrendo diferentes 

graus de refração em um prisma). De acordo com a teoria de Fresnel, a velocidade da luz, 

assim como seu índice refrativo, dependeriam unicamente da elasticidade do meio que 

transmite a luz. Assim, luz de toda cor deveria viajar com a mesma velocidade e ter apenas 

um índice refrativo em um meio homogêneo. Mas, experimentos apresentaram que os feixes 

de luz viajam com diferentes velocidades e tinham diferentes índices refrativos dentro de um 

prisma de acordo com suas cores (CHEN, 1998)
60

. 

Mesmo de um ponto de vista empírico, a dispersão parecia ininteligível visto que não 

obedecia qualquer lei conhecida. Procurando oferecer soluções para o problema de dispersão, 

diversos estudiosos (Powell, Tovey e Hamilton, entre outros) trabalharam nesse tema. Eles 

procuraram compreender como ocorria a propagação das ondas de luz em um meio, supondo 

o éter como um composto de elementos pontuais entre os quais agiriam forças centralmente 

dirigidas (CANTOR, 1983).  

Outro problema na teoria ondulatória da luz era a explicação das linhas de absorção. 

Diversos experimentalistas tinham observado essas linhas. Entre eles, David Brewster que 

                                                                                                                                                                                     
dadas por historiadores aos estudiosos que defendiam a teoria corpuscular da luz. 

60
 Para mais detalhes sobre o debate acerca do fenômeno de dispersão na segunda metade da década de 1830, 

consultar: Chen (1998). 
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defendia que era inconcebível que dois raios diferindo apenas muito levemente em 

comprimento de onda ao entrar num meio, um deveria ser absorvido e outro transmitido 

(CANTOR, 1983). 

Os ondulacionistas procuraram responder às críticas de Brewster. Enquanto Airy, em 

1833, classificou o ataque de Brewster como irrelevante ao desenvolvimento da teoria 

ondulatória, outros ondulacionistas tentaram explicar a absorção seletiva através da teoria 

ondulatória. John Herschel, por exemplo, também em 1833, alegou que a absorção seletiva 

era mais conveniente à teoria ondulatória que à teoria corpuscular. Através da analogia com o 

som, Herschel trouxe vários exemplos nos quais o meio ou falhou para transmitir ou 

transmitiu muito imperfeitamente uma faixa em um espectro acústico (CANTOR, 1983). 

Os tópicos anteriores continuaram a estimular a pesquisa ao longo da década de 1830, 

ao mesmo tempo em que a própria teoria ondulatória era bem-sucedida em resolver diversos 

problemas empíricos complexos (CANTOR, 1983). Os experimentos sobre os anéis de 

Newton de Airy e os experimentos sobre refração cônica de Lloyd confirmaram novas 

predições da teoria ondulatória
61

 (CHEN, 1992). 

É interessante ressaltar que a teoria ondulatória estava sendo corroborada por 

experimentos realizados entre estudiosos britânicos da época, no entanto, não se tornou 

dominante entre eles, ao menos, até a metade da década de 1830. Historiadores apontam 

diversos fatores que influenciaram nesta “disputa” teoria ondulatória versus teoria corpuscular 

e a subsequente “vitória” da teoria ondulatória, entre eles fatores políticos, conceituais e 

epistemológicos
62

. 

Entre os fatores políticos, temos o papel da Associação Britânica. De acordo com Chen 

(1992), dentro de poucos anos depois que foi fundada, em 1831, a Associação Britânica 

tornou-se uma importante instituição para controvérsia emissão-ondulatória. O encontro anual 

da Associação e suas publicações providenciavam uma plataforma para debates. O relatório 

oficial desse encontro sobre o progresso recente de diferentes temas científicos tornou-se um 

meio de divulgar a visão pessoal de um relator, com a impressão do aval da associação 

(CHEN, 1992).  

O primeiro relatório sobre óptica na Associação Britânica, durante o encontro de 1832, 

em Oxford, foi feito por Brewster, que baseou seu relato sobre a pesquisa no campo em seu 

ponto de vista emissionista. Citando as dificuldades da teoria ondulatória em relação à 
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 Para mais detalhes consultar Chen (1992). 
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 A relação dos pressupostos epistemológicos do período com os estudos sobre a natureza da luz será discutida 

na próxima seção. 
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dispersão e absorção, Brewster deu a impressão que a teoria ondulatória estava longe de ser 

considerada uma teoria da luz (CHEN, 1992). 

O encontro da Associação Britânica de 1833, no entanto, ocorreu em Cambridge, reduto 

da teoria ondulatória e William Whewell, defensor da teoria ondulatória, foi eleito presidente 

do encontro. Dessa maneira, devido à influência dos físicos de Cambridge, Humphrey Lloyd 

(1800-1881) foi escolhido como relator das novas pesquisas em óptica para o encontro de 

1833. O relatório de Lloyd providenciou amplo suporte à teoria ondulatória e assegurou o 

controle da teoria ondulatória na Associação Britânica (CHEN, 1992, 1995). 

Lloyd defendia que o poder explicativo de uma teoria era uma condição necessária e 

suficiente para sua verdade. Em seu relatório, Lloyd tratou de diversos fenômenos ópticos 

associados à luz polarizada e luz não polarizada, buscando argumentar que a teoria 

ondulatória deveria ser aceita e a teoria emissionista rejeitada. Ele enfatizou diversos 

fenômenos que a teoria ondulatória tinha explicado satisfatoriamente e numericamente, 

enquanto a teoria corpuscular tinha falhado completamente ou tinha requerido a adição de 

hipóteses ad hoc. Assim, Lloyd argumentava que a teoria emissionista falhava em obedecer 

aos princípios de harmonia, unidade e ordem, que devem reinar nos trabalhos do Supremo 

autor (Deus), uma vez que a teoria emissionista só conseguia acomodar fenômenos pela 

adição de novas hipóteses (CANTOR, 1983; CHEN, 1992). 

A teoria ondulatória, no entanto, ainda não conseguia explicar importantes categorias de 

resultados experimentais, como absorção e dispersão, bem como enfrentava problemas 

conceituais relacionados ao conceito de éter. Apesar desses problemas, em torno da metade da 

década de 1830 a teoria ondulatória da luz tornou-se dominante na maioria das instituições 

científicas e educacionais britânicas.  

Emissiosistas continuaram a desafiar a teoria ondulatória. Eles procuravam explorar 

fenômenos que nem a teoria ondulatória nem a teoria emissionista conseguiam explicar. Entre 

eles, os debates sobre absorção, polaridade e propriedades químicas da luz iniciados por 

emissionistas durante as décadas de 1830 e 1840 (CHEN, 1992). 

Ondulacionistas, por seu turno, advogavam o grande poder explicativo de sua teoria. 

Segundo Chen (1992), uma tática utilizada pelos ondulacionistas para enfatizar o escopo 

explicativo da teoria ondulatória foi mudar o sistema de classificação dos fenômenos ópticos. 

Ao contrário das classificações de Young e Brewster, nas quais os méritos da teoria 

ondulatória eram significantemente reduzidos, os ondulacionistas desenvolveram um novo 
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sistema de classificação no qual o sucesso explicativo da teoria podia tornar-se evidente
63

 

(CHEN, 1992). 

Esse novo sistema de classificação surgiu no artigo Light de Herschel, que dividiu os 

fenômenos em luz polarizada e luz não polarizada e foi melhor desenvolvido por Lloyd em 

seu relatório sobre as pesquisas ópticas em 1834. Sob esse novo sistema, a teoria ondulatória 

da luz estava apta a controlar metade das principais categorias –relacionadas à luz polarizada, 

nas quais a teoria emissionista não tinha nenhuma contribuição. Na outra metade, a teoria 

ondulatória também podia explicar as subcategorias de difração e cores de placas finas. 

Dispersão e absorção (áreas problemáticas na teoria ondulatória), por sua vez, tornaram-se 

subcategorias sob reflexão e refração de luz não polarizada. Dessa maneira, com esse novo 

sistema de classificação, ondulacionistas procuravam minimizar as falhas em comparação 

com o sucesso da teoria em várias outras classes de fenômenos ópticos (CHEN, 1992, 1995).  

No final da década de 1830, Brewster ainda apoiava a teoria newtoniana. Embora 

conhecesse o poder preditivo da teoria ondulatória, Brewster acreditava que a ação química 

específica da luz podia ser explicada apenas se a própria luz fosse uma substância. A despeito 

de sua autoridade como experimentador, esses argumentos não conseguiram parar o aumento 

do conceito ondulatório da luz (CHEN, 1992; DARRIGOL, 2012). 

Por fim, gostaríamos de destacar que a completa aceitação da teoria ondulatória só 

aconteceu por volta da metade do século. Chen (1992) atribui esse predomínio da teoria 

ondulatória ao surgimento de uma nova geração de ondulacionistas. Segundo ele, toda a velha 

geração de ondulacionistas eram newtonianos. As investigações ópticas de Young, por 

exemplo, consistiam principalmente em uma extensão, mais do que uma refutação dos 

trabalhos ópticos de Newton. Posteriormente, grandes defensores da teoria ondulatória na 

Grã-Bretanha, como Airy e Herschel, eram também grandes defensores do newtonianismo 

(CHEN, 1992). 

A nova geração dos ondulacionistas defendeu a teoria ondulatória bem no início de suas 

carreiras, quando eles não tinham familiaridade com a tradição emissionista. De um modo 

geral, a intensidade da controvérsia emissionista-ondulatória diminui expressivamente na 

década de 1850 (CHEN, 1992). Ninguém tentou recuperar os resultados mais específicos de 

Fresnel num quadro newtoniano. Nenhum dos físicos da geração mais jovem aceitou a teoria 

corpuscular (DARRIGOL, 2012). 
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teoria ondulatória versus emissionista, consultar: Chen (1992, 1995). 
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3.5 Pressupostos epistemológicos na primeira metade do século XIX e os debates 

sobre a natureza da luz  

 

Nesta seção discutiremos, em linhas gerais, as relações entre os trabalhos dos estudiosos 

envolvidos nas pesquisas sobre natureza da luz no início do século XIX e os pressupostos 

epistemológicos predominantes nesse período.  

Entre os franceses, no início do século XIX, havia uma grande influência do programa 

laplaciano de pesquisa. Esse programa defendia a matematização, um maior rigor na física 

experimental. Frankel (1977) apresenta o programa de matematização da física experimental, 

por parte dos laplacianos, em termos de quatro atividades complementares: 1) quantificação, 

ou uso de novos instrumentos ou técnicas para obter medidas numéricas de entidades físicas 

que eram previamente conhecidas apenas qualitativamente; 2) melhoria da precisão, pela 

introdução de novos procedimentos, controles e instrumentos para reduzir erros 

experimentais; 3) expressão dos dados em forma de relações algébricas entre variáveis físicas; 

4) assimilação de dados quantitativos ou relações algébricas no paradigma dominante de 

forças de ação à distância entre moléculas de matéria ou dos denominados fluidos 

imponderáveis – luz, calórico, eletricidade e magnetismo. 

Nesse sentido, as pesquisas sobre a teoria corpuscular da luz desenvolvidas por 

laplacianos nesse período, a exemplo de Biot e Malus, tinham como característica central a 

explicação dos fenômenos luminosos em conformidade com o núcleo central do programa 

laplaciano de pesquisa, ou seja, esses estudiosos buscavam explicar os fenômenos luminosos 

em termos da interação, através de força à distância, entre as partículas de luz e a matéria. 

Dentro desse contexto francês, Augustin Fresnel também buscou fundamentar sua 

defesa da teoria ondulatória da luz a partir de experimentos, bem como buscou formular sua 

teoria ondulatória matematicamente. Como salienta Silliman (2007), Fresnel tinha como meta 

elaborar teorias matemáticas a partir das quais pudessem ser deduzidas consequências 

precisas, testadas por experiências posteriores. Para Fresnel, uma teoria verdadeira prediz a 

experiência e repousa sobre uma base conceitual simples, livre de hipóteses auxiliares. A 

exigência de simplicidade baseava-se na sua crença de que a natureza produz os efeitos mais 

numerosos e variados a partir de um número mínimo de causas - Natura simplex et fecunda
64

. 

Dessa maneira, Fresnel criticava a complexidade da teoria corpuscular, envolvendo múltiplas 
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 Silliman (2007) afirma que essa crença de Fresnel está relacionada a influências filosóficas advindas de seu 

relacionamento com Ampère e com outras pessoas do círculo de Maine de Biram – ligadas a corrente de 

pensamento denominada espiritualismo eclético. 
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hipóteses para segurar o conceito central de moléculas luminosas. Não era satisfatório que 

efeitos ópticos fossem explicados atribuindo características hipotéticas aos corpúsculos, cada 

novo fenômeno requerendo uma nova hipótese (SILLIMAN, 1974).  

Entre os pressupostos epistemológicos que permeiam os trabalhos de Fresnel, podemos 

perceber que ele, assim como a maioria dos franceses de sua época, recebe uma influência do 

racionalismo cartesiano, modificado por aspectos dos ideais filosóficos franceses ao longo do 

século XVIII. Percebemos que Fresnel, em concordância com uma tradição que remonta a 

Descartes, faz muito uso em sua investigação de deduções racionais a partir de princípios 

gerais, chegando a previsões que eram confrontadas com experimentos. Em concordância 

com os ideais filosóficos franceses do século XVIII, podemos perceber em seus trabalhos 

sobre a luz que a construção do conhecimento científico não prescinde de observações, de 

dados experimentais. 

Silliman (1974) analisa os trabalhos de Fresnel e a emergência da teoria ondulatória da 

luz dentro de mudanças mais gerais no campo da física - a emergência da física como uma 

disciplina unificada, superando a dicotomia existente no final do século XVIII entre física 

geral (exata e quantitativa) e física particular (experimental). No início de sua carreira, o 

interesse científico de Fresnel se concentrou na física particular e sua reforma da óptica foi 

empreendida a partir de sua insatisfação com o esquema de fluidos imponderáveis que 

fornecia sua fundação teórica. Fresnel fazia parte de um grupo de estudiosos que buscava 

“substituir” a explicação dos fenômenos físicos a partir de diversos fluidos imponderáveis por 

uma física unificada na qual calor, luz e outros agentes imponderáveis fossem apenas 

diferentes tipos de movimento dentro de um fluido universal (SILLIMAN, 1974). 

Ao analisar o método científico de Fresnel, Silliman (1974) aponta que, educado na 

tradição iluminista da École Polytechnique, Fresnel considerou a natureza da luz como um 

problema para análise (método newtoniano muito difundido durante o século XVIII). Embora 

continuamente sob a influência de sua ideia teórica, Fresnel tinha um profundo respeito pelos 

fatos, para o teste da experiência. Em cada fase de seu estudo da luz, Fresnel fez uso de 

experimentos, dedicando muito tempo a investigações experimentais (SILLIMAN, 1974). 

A partir da análise das características epistemológicas subjacentes aos trabalhos em 

óptica de Fresnel, nos questionamos até que ponto Fresnel pode ter sido influenciado pelo 

programa laplaciano de pesquisa, uma vez que, apesar de ser contrário à teoria corpuscular da 

luz e comumente ser classificado pelos historiadores como um membro do grupo anti-laplace 

na comunidade científica parisiense do início do século XIX, percebemos em suas pesquisas 



99 

 

 
 

um paralelo com três das quatro características discriminadas por Frankel (1977) acerca do 

programa laplaciano de pesquisa – quantificação, melhoria da precisão e expressão dos dados 

em forma de relações algébricas entre variáveis físicas. 

Entre os britânicos, o historiador Geoffrey Cantor (1975, 1983) destaca alguns 

pressupostos epistemológicos importantes para os estudiosos envolvidos no estudo da óptica 

no início do século XIX, entre eles:  

1) Predomínio da visão newtoniana de método científico entre os filósofos 

naturais escoceses. Essa visão foi muito disseminada através da filosofia de senso 

comum de Thomas Reid, que era baseada na crença de um mundo material real 

externo ao homem e na habilidade do homem em perceber sua verdadeira natureza. 

Assim, foi mantida forte distinção entre indução rigorosa e hipóteses efêmeras, que, 

se usadas, eram para ser tratadas com o máximo de precaução e não confundidas 

com indução (CANTOR, 1975). 

2) A nova relação entre matemática e teoria científica. Nos estudos de 

óptica, eletricidade e calor, teorias quantitativas foram empregadas pela primeira 

vez. Matemática começou a ser usada nas ciências clássicas, permitindo assim 

deduções quantitativas serem feitas de modelos matemáticos, e essas deduções 

serem então testadas contra experimentos (CANTOR, 1983). 

3) A visão amplamente sustentada de que teorias ópticas deviam se basear 

em modelos mecânicos, no sentido de que os modelos explicativos deveriam 

empregar as leis de Newton do movimento e postular as forças inter-partículas. 

Muitos físicos britânicos estavam preocupados com a teorização do éter e 

enfatizaram a necessidade de modelos mecânicos adequados do éter luminífero, em 

oposição a meras analogias (CANTOR, 1983). 

Nesse contexto, observamos que Thomas Young em seus trabalhos sobre a teoria 

ondulatória da luz ainda é muito influenciado pelo contexto newtoniano no qual seus estudos 

se inserem. Por exemplo, quanto ao uso da experimentação
65

 por Young para corroborar seu 

princípio de interferência. 

No entanto, Young admite o uso de hipóteses no processo de construção do 

conhecimento científico, o que contribui para a rejeição de seu trabalho entre seus 

contemporâneos, uma vez que estes, educados na tradição newtoniana de não admitir o uso de 

hipóteses na construção do conhecimento científico, não admitiam a existência do éter. 
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 Sobre a tradição do uso da experimentação na construção do conhecimento científico, ver seção 2.1 deste 

trabalho. 
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Outro ponto a ressaltar nos trabalhos de Young sobre a natureza da luz é que ao 

contrário dos desenvolvimentos matemáticos que observamos nos trabalhos de Fresnel, 

Young utilizou apenas desenvolvimentos geométricos. Isso pode ser explicado devido à 

formação de Young que, como ressalta Morse (2007), havia estudado o cálculo das fluxões 

como autodidata e não tinha habilidade no uso do cálculo diferencial e integral. Esse fato 

também está associado ao contexto no qual as pesquisas de Young se inserem - a aplicação do 

uso da matemática na solução de problemas físicos não era utilizada, de uma forma em geral, 

por estudiosos britânicos nesse período. 

Ao longo do século XVIII, poucos estudiosos britânicos sobre física óptica empregaram 

matemática em seus trabalhos. Essa situação começou a mudar no início do século XIX. Em 

1812, foi fundada a Analytical Society at Cambridge por um grupo de estudiosos para estudar 

e disseminar a nova matemática. Dessa maneira, no final da década de 1810, tínhamos em 

Cambridge um significante número de estudiosos treinados em cálculo analítico, muitos deles 

defensores da teoria ondulatória em 1830 (CANTOR, 1983). 

A nova matemática passou a ser utilizada em análises físicas. Estudiosos britânicos e 

irlandeses compartilharam com seus contemporâneos franceses (Lagrange, Laplace e outros) a 

visão de que a mecânica era a ciência básica e que esta deveria ser reduzida a fórmulas 

matemáticas de grande generalidade (CANTOR, 1983). 

Os ondulacionistas reconheceram a importância de teorias capazes de predições 

numéricas que poderiam, então, ser comparadas com experimentos. Observamos aqui um 

paralelo entre os argumentos metodológicos acerca das pesquisas ópticas entre os 

ondulacionistas britânicos das décadas 1820-1830 e a base dos trabalhos de Fresnel sobre a 

teoria ondulatória – necessidade de estabelecer predições numéricas a partir da teoria para 

serem confirmadas através de experimentos. 

Ao contrário, os objetores da teoria ondulatória consideravam que a matemática deve 

exercer um papel subordinado na investigação científica, uma atitude que reforçava sua 

suspeita da teoria ondulatória (CANTOR, 1975). 

No que concerne à controvérsia, na década de 1830, entre os ondulacionistas e os 

defensores da teoria corpuscular, a disputa entre esses dois grupos envolvia aspectos sobre as 

teorias da luz, bem como uma série de questões que abrangiam os próprios objetivos e a 

prática da ciência. 

Entre os objetores da teoria ondulatória (Brewster, Brougham, Potter e Barton), a regra 

metodológica de que os cientistas não devem estar preocupados com hipóteses efêmeras era o 
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cerne de suas objeções contra a teoria ondulatória. Eles sustentaram que uma hipótese nunca 

pode ser provada verdadeira, apesar de seu grau de confirmação empírica e sua habilidade 

para predizer (CANTOR, 1975). 

Os corpuscularistas defendiam o método indutivo de descoberta. Dessa maneira, a 

experimentação tinha um papel importante em seus trabalhos. Outra grande defesa entre os 

corpuscularistas da época era a demanda por causas verdadeiras. Para Brewster, a causa deve 

ter uma existência real, sendo aberta ao exame sensorial. Desse ponto de vista, o éter 

luminífero não podia ser considerado como uma causa verdadeira. Brewster manteve que o 

éter era um meio puramente hipotético e, assim, a teoria ondulatória era também uma hipótese 

e deveria ser tratada como tal (CANTOR, 1975. 1983). 

Embasados em sua defesa de causa verdadeira, Brewster e outros oponentes da teoria 

ondulatória alegavam que uma teoria pode ser apresentada como falsa se qualquer de suas 

deduções for falsificada experimentalmente. Dessa forma, muitos de seus trabalhos 

enfatizavam os experimentos anômalos que não eram explicados pela teoria ondulatória
66

. Em 

face de tais anomalias, eles não podiam aceitar a teoria ondulatória como uma verdadeira 

teoria física (CANTOR, 1983). 

Uma segunda estratégia relacionada ao princípio da causa verdadeira estava relacionada 

aos fenômenos que não eram explicados pela teoria ondulatória, a exemplo da dispersão 

refrativa e da absorção seletiva. A existência de tais fenômenos era vista pelos oponentes da 

teoria ondulatória como uma refutação da mesma (CANTOR, 1983). 

A teoria corpuscular da luz também era inconsistente com os argumentos utilizados por 

Brewster e outros objetores à teoria ondulatória. Dessa maneira, eles abandonaram a teoria 

corpuscular newtoniana, na década de 1830, e se concentraram em descrever fenômenos 

ópticos per se, enfatizando que esses fenômenos não eram adequadamente explicados pela 

teoria ondulatória (CANTOR, 1983). 

Em relação à metodologia adotada pelos ondulacionistas, as hipóteses tinham um papel 

central em sua concepção de ciência. Whewell, por exemplo, argumentava que para 

compreender o mundo, a mente molda noções abstratas que não dependem da experiência, 

mas que nos permitem organizar a experiência. Herschel considerou que hipóteses ópticas 

eram valiosas na medida em que elas permitem classificar e agrupar fenômenos. Para ele, uma 

hipótese bem confirmada, como a teoria das ondas, deve especificar os processos subjacentes 
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 Para mais detalhes de experimentos anômalos apresentados por emissionistas, como Brewster e Potter, 

consultar: Cantor (1983). 
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na natureza. Airy estava disposto a aceitar uma hipótese desde que possa explicar e predizer 

fatos (CANTOR, 1975; 1983). 

Outro ponto crucial para os ondulacionistas é que as hipóteses ópticas deveriam estar de 

acordo com as leis da mecânica. No entanto, esses estudiosos divergiam em relação ao papel 

do éter na teoria ondulatória da luz. Herschel e Whewell enfatizaram a existência de um 

intermeio mecânico, o éter, do qual as equações de propagação podiam ser deduzidas. Airy, 

por sua vez, diferenciou entre teoria do éter e a teoria matemática de vibrações transversais. 

Para Airy, apenas a última era verdadeira, uma vez que era consistente, bem confirmada e 

fundamentada em equações da mecânica. A composição precisa do éter, por outro lado, estava 

longe de ser clara (CANTOR, 1983). 

Para Cantor (1983), os ondulacionistas não consideraram teorias científicas 

simplesmente em termos de sua verdade ou falsidade, mas procuraram critérios ou padrões 

pelos quais teorias podiam ser justificadas. Entre tais critérios estavam o nível de 

confirmação, a coerência da teoria e a adequação de sua base em mecânica. Assim, Cantor 

(1983), usando a denominação de Imre Lakatos, afirma que eles defenderam a teoria 

ondulatória da luz como um programa progressivo de pesquisa que explicava 

consistentemente uma variedade de fenômenos e que estava fundamentada adequadamente 

nas bases mecânicas (CANTOR, 1983). 

Dessa maneira, os defensores da teoria ondulatória não consideraram os fatos anômalos 

tão importantes. Os fenômenos que não eram explicados pela teoria ondulatória não eram 

aceitos por seus defensores como refutações instantâneas da teoria.  Os defensores da teoria 

ondulatória, frequentemente, afirmaram que escolheram a simples e consistente teoria de 

Fresnel, porque esta era hábil em explicar uma maior variedade de fenômenos ópticos que sua 

rival. A teoria corpuscular, por sua vez, era menos confirmada, bem como não era tão simples 

e consistente devido a suposições ad hoc e mesmo contraditórias que empregava (CANTOR, 

1983). 

Para finalizar, devido à grande quantidade de informações envolvidas na descrição do 

episódio histórico estudado, apresentamos um quadro síntese (Quadro 3) das principais ideias 

discutidas ao longo deste capítulo. 
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Quadro 3 – Revisão geral sobre a óptica na primeira metade do século XIX. 
 T. ondulatória 

–Young 

Óptica Laplaciana Óptica de Fresnel Década de 1830 

Principais 

Estudiosos  

 Thomas Young  Pierre-Simon 

Laplace; 

Étienne-Louis Malus; 

Jean-Baptiste Biot; 

 François Arago. 

François Arago; 

 Augustin Fresnel. 

Henry Brougham; 

 John Herschel; 

David Brewster; 

Humphrey Lloyd; 

 William Whewell. 

Visão 

defendida 

sobre a luz 

T. ondulatória. 

A luz consistiria 

em ondulações 

no éter 

luminífero. 

T. corpuscular. 

Emissão de partículas 

de luz a partir de 

corpos luminosos, 

que interagiriam com 

a matéria através de 

forças à distância. 

Teoria ondulatória. Para 

Fresnel, a luz consistiria 

em ondulações no éter 

luminífero, produzidas 

pelas vibrações de 

partículas desse meio. 

Controvérsia teoria 

ondulatória versus 

emissionista, entre 

os Britânicos. 

Principais 

fenômenos 

estudados 

Difração 

(inflexão); 

Interferência. 

Polarização; 

Dupla refração. 

Difração; 

Polarização. 

Absorção; 

Dispersão; 

Polarização. 

Principais 

Obras 

“On the Theory 

of Light and 

Colours” 

(1802); 

“Exp. and Calc. 

Relative to 

Physical Optics” 

(1804). 

“Traité de mécanique 

cèleste” (Laplace, 

1805); 

“Traité de physique 

expérimentale et 

mathématique” (Biot, 

1816). 

“Mémoire sur l’action 

que les rayons de lumière 

polarisés exercent les uns 

sur les autres” (Arago; 

Fresnel, 1819); 

“Mémoire sur la 

diffraction de la limière” 

(Fresnel, 1819). 

“Light “(Herschel, 

1828);  

“Report on the 

progress and 

present state of 

physical optics 

(Lloyd, 1834). 

 

Visão 

metodológica 

da pesquisa 

Defende a 

validade do uso 

de hipóteses na 

produção do 

conhecimento 

científico, bem 

como o uso de 

raciocínios 

geométricos. 

Quantificação; 

precisão 

experimental; 

expressão dos 

resultados sob a 

forma de relações 

algébricas; 

assimilação desses 

resultados aos moldes 

teóricos do 

paradigma laplaciano. 

Teoria fundamentada em 

base matemática; 

Confrontação de 

previsões teóricas com 

experimentação. 

Ondulacionistas 

defendiam a 

validade do uso de 

hipóteses no 

conhecimento 

científico, enquanto 

emissionistas 

pertenciam mais a 

tradições 

experimentais, 

indutivistas. 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 
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4 A INTERFACE ENTRE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 

CIÊNCIA 

 

No capítulo anterior, analisamos o episódio histórico sobre o debate teoria ondulatória 

versus teoria corpuscular da luz no início do século XIX à luz dos pressupostos 

epistemológicos presentes no período, evidenciando que estes permitem uma melhor 

compreensão dos trabalhos desenvolvidos por estudiosos envolvidos nesse debate. 

Neste capítulo, procuraremos discutir como o episódio histórico construído no capítulo 

anterior pode contribuir para a discussão da NDC no ensino de física, através da identificação 

de aspectos da NDC que podem ser trabalhados a partir da análise desse episódio à luz dos 

temas de NDC propostos por Martins (2015).  

A partir da interface entre o episódio histórico estudado e os temas de NDC propostos 

por Martins (2015), objetivamos contribuir para a discussão de aspectos da NDC nos cursos 

de graduação em física, uma vez que, devido à complexidade e ao nível de detalhamento 

envolvido no referido episódio histórico, acreditamos que esse será melhor adequado ao nível 

superior de ensino. Dessa maneira, tencionamos contribuir para o ensino do episódio histórico 

da natureza da luz na primeira metade do século XIX, como embasamento para discussões de 

NDC em disciplinas de cursos de formação de professores de Física, como por exemplo: 

História da Ciência; Filosofia da Ciência; Epistemologia da Ciência. Nessa perspectiva, 

buscamos construir um material histórico (narrativa histórica) em linguagem acessível para o 

ensino superior que possa permitir a discussão de temas da NDC a partir do episódio histórico 

citado, processo que será discutido na terceira seção deste capítulo.  

Na sequência explicitamos como ocorreu o processo de identificação dos temas de NDC 

que podem ser trabalhados a partir do episódio histórico estudado. 

 

4.1 Metodologia 

 

A busca de temas de NDC que podem ser trabalhados a partir do episódio histórico 

estudado foi dividida em duas etapas principais. Na primeira etapa, tomando como base os 

temas de NDC propostos em Martins (2015)
67

, foram questionados quais aspectos do episódio 

histórico poderiam conduzir/facilitar as discussões de tais temas. Dessa maneira, foram 

identificados os temas de NDC que podem ser trabalhados a partir da discussão de aspectos 

envolvidos no episódio histórico estudado.  
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 Ver quadro 1, capítulo 2, página 21. 
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Na segunda etapa, agora já com diversos temas de NDC identificados, voltou-se 

novamente à leitura do episódio histórico buscando aspectos que permitissem a discussão de 

temas de NDC e que não tinham sido explorados na primeira etapa da análise. Assim, nessa 

segunda etapa buscamos identificar temas de NDC que podem ser trabalhados a partir do 

episódio histórico e que não estão presentes entre os temas de NDC propostos em Martins 

(2015). 

 

4.2 Discussão dos Resultados – Temas de NDC 

 

Temas de NDC obtidos a partir da primeira etapa de análise 

 

Os resultados da primeira etapa de análise estão expostos a seguir. Seguiremos a divisão 

dos temas a partir dos eixos trazidos por Martins (2015): 1) eixo sociológico e histórico e 2) 

eixo epistemológico. 

 

1) Eixo sociológico e histórico  

 

  Papel dos indivíduos/sujeitos e da comunidade científica 

 

1) A influência que a comunidade científica exerce no desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos pode ser discutida a partir do episódio histórico estudado, uma vez 

que percebemos que os estudiosos envolvidos nos estudos sobre natureza da luz no início do 

século XIX não trabalhavam isoladamente. Mas, ao invés disso, desenvolviam seus estudos 

sob a influência de grupos ou programas de pesquisa vigentes no período. Jean-Baptiste Biot 

(1774-1862) e Etienne Louis Malus (1775-1812), por exemplo, desenvolveram seus trabalhos 

sobre polarização dentro do programa laplaciano de pesquisa. Esses estudiosos pertenciam a 

Sociedade de Arcueil e mantinham contato com outros estudiosos como Berthollet, Laplace, 

Poisson, Arago, Pierre Dulong, entre outros. Os estudiosos pertencentes ao programa 

laplaciano de pesquisa defenderam a teoria corpuscular da luz. Augustin Fresnel, por outro 

lado, não pertencia a esse círculo de estudiosos de Paris. Dessa maneira, Fresnel, que não foi 

diretamente influenciado pelo programa laplaciano de pesquisa, já inicia seus trabalhos em 

óptica defendendo a natureza ondulatória para a luz. A partir desses aspectos, pode ser 

discutido que os estudiosos pertencem a uma comunidade de pensamento e não podem ser 
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dela desvinculados, em princípio. Assim, a comunidade científica na qual o estudioso está 

inserido influencia em seus estudos, em seu olhar sobre os fenômenos da natureza.   

2)  Fresnel não desenvolveu seus trabalhos em óptica sozinho, mas teve o auxílio 

de Arago tanto em suas pesquisas, quanto na divulgação de sua teoria perante a Academia de 

Ciências de Paris, no Instituto da França. 

3) Outro ponto que pode ser destacado é que os estudiosos ao desenvolverem seus 

trabalhos sobre a natureza da luz, tinham, em certa medida, conhecimento e dessa maneira 

foram influenciados por trabalhos de outros estudiosos do período ou de época anterior. 

Thomas Young em seus trabalhos, recorrentemente, cita trabalhos de outros estudiosos, a 

exemplo de Isaac Newton, Leonard Euler, William Wollaston e William Herschel. 

4) A relação da Academia de Ciências de Paris com a divulgação das pesquisas 

sobre a teoria ondulatória também exemplifica o quanto a comunidade científica desempenha 

um papel fundamental no desenvolvimento dos conhecimentos científicos. Como vimos, o 

partido laplaciano, dominante nessa instituição de pesquisa nas duas primeiras décadas do 

século XIX, usava como uma de suas estratégias a não divulgação de trabalhos contrários a 

sua doutrina. Dessa maneira, eles não divulgaram os trabalhos de Thomas Young sobre a 

teoria ondulatória da luz. Esse fato pode ter influenciado para que a teoria corpuscular da luz 

tenha continuado a ser a ortodoxia que prevaleceu na França até 1820. 

5) O predomínio do grupo laplaciano de pesquisa nas instituições científicas 

francesas ao longo das duas primeiras décadas do século XIX também influenciou no modo 

como os cientistas desenvolviam suas práticas científicas, buscando sempre rigor e precisão 

nos experimentos, bem como um maior uso da matemática. 

6) Outro aspecto que pode exemplificar essa influência da comunidade científica 

no desenvolvimento da ciência, é o fato de Arago na divulgação dos trabalhos de Fresnel 

perante a Academia ter procurado não se opor aos laplacianos, uma vez que estes ainda 

dominavam essa instituição científica no final da segunda década do século XIX. Dessa 

maneira, Arago, em seus relatórios, enfatizava os dados experimentais de Fresnel, sem, 

contudo, defender abertamente a hipótese ondulatória para a luz. Thomas Young, na época 

que publicou seus trabalhos sobre a luz, também reconheceu que a doutrina corpuscular de 

Newton era muito influente dentro da comunidade científica e procurou em sua “On the 

Theory of Light and Colours” (1802) uma aceitação por parte dos corpuscularistas da época, 

em parte, justificando suas hipóteses e proposições em passagens do trabalho de Newton. 
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7) O papel da Associação Britânica para o desenrolar da controvérsia teoria 

ondulatória versus teoria corpuscular entre os britânicos, na década de 1830, também 

exemplifica o papel da comunidade científica no desenvolvimento da ciência, uma vez que o 

relatório sobre as pesquisas recentes em óptica de Humphrey Lloyd, no encontro da 

Associação no ano 1833, foi muito importante para o predomínio da teoria ondulatória entre 

os britânicos a partir de meados da década 1830. 

8) A própria comunidade científica na qual os estudiosos da época estavam 

inseridos, influenciava, em parte, na escolha dos fenômenos que eles estudavam sobre a 

natureza da luz. Enquanto os estudiosos que estavam dentro do programa laplaciano de 

pesquisa se interessaram mais por temas relacionados à polarização e a dupla refração, 

fenômenos que se encaixavam com uma descrição corpuscular da luz, os ondulacionistas 

dessa época investigaram fenômenos relacionados à difração e à interferência como forma de 

corroborar a teoria ondulatória da luz. 

9) A defesa da comprovação experimental, de que o conhecimento deve estar 

fundamentado em experimentos, por parte dos estudiosos escoceses da época, a exemplo de 

David Brewster, também permite a discussão de como os pressupostos epistemológicos 

aceitos por determinada comunidade científica vão influenciar no desenvolvimento dos 

trabalhos científicos desenvolvidos por estudiosos dessa comunidade.  

 

  Questões morais, éticas e políticas 

 

1) Um aspecto do episódio histórico que pode levar a discussão de como questões 

políticas influenciam no desenvolvimento da ciência consiste no predomínio do programa 

laplaciano de pesquisa nas instituições científicas de Paris nas duas primeiras décadas do 

século XIX, o que contribuiu para o predomínio e expansão da teoria corpuscular da luz nessa 

época.  

2) Entre as questões éticas envolvidas no desenvolvimento do conhecimento 

científico pode ser discutido, a partir do episódio histórico, a disputa entre Arago e Biot sobre 

a prioridade nos estudos sobre o fenômeno da despolarização, que ajudou a afastar Arago do 

grupo laplaciano de pesquisa, o que pode ter contribuído para sua abertura em relação à 

defesa da teoria ondulatória da luz. Como vimos anteriormente, Arago foi peça fundamental 

na defesa e divulgação do trabalho de Fresnel perante a Academia de Ciências de Paris.  
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3) Outro aspecto do episódio que pode levar à discussão acerca da ética científica, 

é o fato de Thomas Young, em sua “On the Theory of Light and Colours” (1802), ter utilizado 

extratos do trabalho de Newton (que era contrário à teoria ondulatória) para corroborar sua 

defesa da teoria ondulatória da luz. Dessa maneira, pode-se, a partir desses aspectos, estimular 

a discussão acerca da ética dentro da pesquisa científica. 

4) Na França, aspectos políticos estiveram envolvidos no triunfo da teoria 

ondulatória em relação à teoria corpuscular da luz na década de 1820: o declínio do programa 

laplaciano de pesquisa no início da década de 1820 e a ascensão de membros do grupo anti-

laplace para posições científicas contribuiu para uma hegemonia da teoria ondulatória na 

França já na década de 1820. O triunfo da teoria ondulatória em relação à teoria corpuscular 

da luz entre os britânicos, em meados da década 1830, também envolveu diversos outros 

fatores nessa escolha além de fatores científicos, como fatores sociais, éticos e políticos. Entre 

os fatores políticos, historiadores apontam que o controle da Associação Britânica pelos 

ondulacionistas, a partir do ano de 1833, foi fundamental para o predomínio da teoria 

ondulatória da luz entre os britânicos em meados da década de 1830.  

 

  A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura científica/pressupostos 

epistemológicos do período)
68

 

 

1) Dentro deste tema, o episódio histórico estudado permite uma discussão sobre 

a “cultura científica”. Nesse sentido, podemos destacar as diferenças existentes entre a cultura 

científica existente entre os britânicos e a cultura científica entre os franceses. Entre estes 

últimos, o programa laplaciano de matematização e precisão do conhecimento científico 

dominava no início do século XIX. Assim, percebemos nos trabalhos desenvolvidos entre os 

estudiosos franceses sobre a teoria da luz o uso da matemática para fundamentar suas teorias. 

Entre os britânicos, por sua vez, ainda tínhamos uma grande influência do indutivismo, da 

experimentação, no processo de construção da ciência. Entre os britânicos, o uso da 

matemática na fundamentação de teorias ópticas só acontece a partir da década de 1820. 

2) Outro ponto a ressaltar na discussão desse tema é que a cultura científica 

britânica, no início do século XIX, era contrária ao uso de hipóteses no conhecimento 

                                                           
68

 A discussão desse tema de NDC engloba várias entradas e envolve também a problematização da relação entre 

a ciência e uma cultura mais ampla. No entanto, nosso foco neste trabalho é problematizar as diferenças e/ou 

relações entre as culturas científicas na França e na Grã-Bretanha, bem como discutir a influência dessas 

culturas científicas nos trabalhos dos estudiosos sobre a natureza da luz no período analisado. 
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científico. Dessa maneira, podemos discutir como a defesa de determinados pressupostos 

epistemológicos por determinada cultura científica pode influenciar na aceitação ou rejeição 

de teorias científicas, uma vez que os trabalhos de Young na teoria ondulatória não foram 

muito bem aceitos entre seus contemporâneos, entre outros fatores, devido a sua defesa do 

éter, que era incompatível com o ideal de comprovação empírica muito forte entre os 

britânicos. Além disso, discussões sobre o uso de hipóteses e aceitação do éter permeavam as 

controvérsias sobre a natureza da luz entre os britânicos ainda na década de 1830. 

 

  Comunicação do conhecimento científico dentro da comunidade científica e em 

domínio público 

 

1) No desenrolar do episódio histórico, percebemos a importância do papel da 

divulgação do conhecimento científico dentro da comunidade científica. Enquanto os 

trabalhos de Thomas Young sobre a teoria ondulatória não tiveram divulgação dentro da 

Academia de Ciências de Paris na França, os trabalhos de Augustin Fresnel conseguiram 

adentrar nessa Academia através do auxílio de Arago, que exerceu papel fundamental nessa 

divulgação, ficando responsável pelos relatórios dos trabalhos de Fresnel perante a Academia. 

Dessa maneira, pode-se discutir as dificuldades existentes no processo de divulgação das 

teorias entre os pares, bem como ao público em geral. 

2) Podemos discutir como o processo de divulgação de trabalhos científicos leva a 

modificações em sua estrutura. O trabalho de Fresnel sobre difração, por exemplo, quando foi 

publicado na Annales de chimie et de physique sofreu diversas modificações. A versão da 

Annales omitia toda a discussão da hipótese ondulatória, enfatizando apenas as discussões 

experimentais. Na divulgação inicial do trabalho de Fresnel entre os britânicos, Brewster e 

Young omitiram toda a fundamentação matemática da teoria de Fresnel. Dessa maneira, esses 

aspectos do episódio histórico permitem discutir como o processo de divulgação das teorias 

científicas leva a mudanças em sua estrutura. 

3) Neste tema também pode ser discutido como o controle por parte de estudiosos 

que não faziam parte do programa laplaciano de pesquisa de jornais e revistas de divulgação 

científica na França, na década de 1820, contribuiu para uma rápida aceitação da teoria 

ondulatória entre os franceses, uma vez que esse fato permitiu uma maior divulgação da teoria 

ondulatória dentro da comunidade científica parisiense. 
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4) A partir da década de 1810, britânicos passaram a se interessar mais por 

desenvolvimentos científicos franceses, o que pode ter levado a um maior conhecimento dos 

trabalhos de Fresnel entre eles. Dessa maneira, pode ser discutido o papel da divulgação dos 

trabalhos de Fresnel entre os britânicos, por Brewster, Young e Herschel, enfatizando a 

necessidade de divulgação que o conhecimento científico possui. 

5) Neste tema, outro aspecto do episódio histórico que pode contribuir para a 

discussão sobre a divulgação das teorias científicas entre os pares é o papel dos encontros da 

Associação Britânica, na década de 1830, na divulgação das pesquisas recentes em óptica. 

 

  Controvérsias históricas e contemporâneas na ciência 

 

1) A questão sobre a existência de controvérsias no processo de desenvolvimento 

do conhecimento científico é outro ponto que pode ser explorado a partir do episódio histórico 

estudado, uma vez que esse episódio em si, retrata uma controvérsia entre duas grandes 

teorias sobre a natureza da luz no início do século XIX, mostrando o quão complexo é o 

desenvolvimento e a aceitação de um novo paradigma (teoria ondulatória), influenciado por 

diversos fatores e associado ao contexto em que está sendo desenvolvido. Além disso, que 

envolve o trabalho de diversos estudiosos que, frequentemente, discordam entre si, tanto em 

relação a aspectos científicos quanto a pressupostos epistemológicos. 

2) Especificamente, o episódio também traz a discussão da controvérsia entre 

ondulacionistas e corpuscularistas, na Grã-Bretanha, na década de 1830. Esse ponto 

exemplifica a importância das controvérsias para o desenvolvimento da ciência, uma vez que 

a controvérsia emissionistas versus ondulacionistas, nesse período, levou aos ondulacionistas 

a melhorarem sua teoria, procurando aumentar seu poder explicativo e eliminar suas 

dificuldades conceituais. Dessa maneira, o episódio histórico retratado ressalta que 

controvérsias estão presentes no desenvolvimento do conhecimento científico, permitindo 

discutir que o conhecimento científico não avança de forma linear, mas é fruto de rupturas e 

controvérsias; que os cientistas, geralmente, discordam entre si; que o processo de aceitação 

de uma nova teoria é algo complexo e envolve, em especial, a persuasão dos pares, entre 

outros aspectos. 

3) O episódio histórico também permite discutir a existência de controvérsias 

epistemológicas entre estudiosos contemporâneos, a exemplo das discussões a respeito do 
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papel dado a experimentação e as hipóteses no desenvolvimento do conhecimento, entre os 

estudiosos da época. 

Após a análise, observamos que o episódio histórico construído no capítulo anterior 

permite discutir cinco entre os onze temas propostos por Martins (2015) dentro do eixo 

sociológico e histórico. Não conseguimos identificar a discussão dos seguintes temas em 

nosso episódio: • Intersubjetividade; • Influências históricas e sociais; • Objetivos da ciência / 

objetivos dos cientistas; • Ciência e outros tipos de conhecimento; • Ciência e tecnologia; • 

{Diferenças entre as áreas / disciplinas científicas}. 

Gostaríamos de clarificar que não estamos, de modo algum, afirmando que o episódio 

histórico sobre a natureza da luz na primeira metade do século XIX não teve influências de 

questões históricas e sociais, ou mesmo que esse episódio não estava relacionado a 

desenvolvimentos tecnológicos do período. O que estamos procurando esclarecer é que o 

recorte histórico adotado no estudo desse episódio histórico não nos permitiu a discussão dos 

seis temas restantes dentro do eixo sociológico e histórico. É possível que um estudo com 

outra abordagem histórica conseguisse trabalhar tais temas a partir do episódio histórico sobre 

a natureza da luz na primeira metade do século XIX. 

Na sequência, apresentamos os resultados obtidos para o segundo eixo geral proposto 

em Martins (2015). 

 

2) Eixo Epistemológico 

  

2.1) Problema da origem do conhecimento (científico) 

 

  Empírico vs. Teórico;  

  Papel da observação, experimentação, lógica, argumentos racionais e pensamento 

teórico;  

 

1) O episódio histórico permite a discussão do papel da experimentação no 

processo de construção da ciência, a partir da análise da importância dada à experimentação 

no processo de construção do conhecimento científico pelos estudiosos da época, 

especialmente entre os britânicos. Brewster e Brougham procuravam fundamentar seus 

trabalhos em uma ampla base experimental. Thomas Young, em seu trabalho, também traz 

uma recorrente defesa à comprovação experimental. No entanto, Young também recorre a 
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hipóteses e proposições nos seus desenvolvimentos acerca da teoria ondulatória. Assim, 

podemos discutir que o conhecimento científico pode ser construído sem o auxílio da 

experimentação. Estudiosos podem construir conhecimento científico utilizando-se de outros 

meios, a exemplo, das experiências mentais de Young – diversos experimentos citados por 

Thomas Young em seus trabalhos sobre a teoria ondulatória são apenas idealizações e não 

experimentos reais feitos em laboratório, por exemplo. 

2) Outro ponto a destacar é que concepções teóricas sobre a natureza da luz 

guiavam o processo de experimentação por parte dos estudiosos da época. Defensores da 

teoria ondulatória da luz, Thomas Young e Augustin Fresnel fizeram experimentos 

relacionados à difração e a interferência, uma vez que esses tendiam a corroborar a teoria 

ondulatória. Corpuscularistas, por sua vez, fizeram mais experimentos relacionados à 

polarização da luz, fenômeno que era melhor explicado a partir da teoria corpuscular. Nesse 

sentido, pode-se discutir o papel de concepções teóricas na construção dos experimentos. 

Experimentos não estão livres de expectativas teóricas preexistentes. 

3) Podemos discutir os diferentes papéis atribuídos à observação em uma mesma 

época. Entre os pesquisadores britânicos, na década de 1830, por exemplo, enquanto 

corpuscularistas, como Brewster e Brougham, defendiam que todo conhecimento deveria ter 

como fonte a experimentação e que teorias que não se encaixassem totalmente com 

observações experimentais deveriam ser rejeitadas, ondulacionistas, como Herschel e 

Whewell, defendiam a importância de teorias capazes de predições numéricas que poderiam, 

então, ser comparadas com experimentos. No entanto, diante do desacordo de sua teoria com 

observações experimentais, ondulacionistas não abandonavam tal teoria. Eles não 

consideravam teorias científicas simplesmente em termos de sua verdade ou falsidade, 

procuraram critérios ou padrões pelos quais teorias podiam ser justificadas (nível de 

confirmação, a coerência da teoria e a adequação de sua base em mecânica).  

 

  Influências teóricas sobre observações e experiências 

 

1) O episódio histórico traz diversos aspectos que podem contribuir para a 

discussão do papel das influências teóricas sobre observações e experiências, uma vez que 

podemos perceber ao longo do estudo do referido episódio que as observações feitas por 

estudiosos da época estavam impregnadas pelas teorias que eles aceitavam. Por exemplo, os 

laplacianos ao estudar fenômenos relacionados à polarização da luz explicavam o que viam 
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recorrendo a diferentes propriedades das moléculas de luz (eixos). Fresnel, por sua vez, em 

seus experimentos com luz polarizada, associou o fenômeno de polarização aos estudos sobre 

formação de franjas de interferência e procura explicar os efeitos da luz polarizada a partir da 

ideia de ondas transversais. 

2) Young e Fresnel defenderam a teoria ondulatória da luz partindo, inicialmente, 

de experimentos sobre franjas de difração (inflexão nas palavras de Young). Eles buscavam 

derrubar a objeção dos corpuscularistas de que a luz não poderia curvar-se em torno de 

obstáculos. Nesse sentido, podemos discutir o papel das concepções teóricas desses 

estudiosos em suas observações sobre franjas de difração. 

3) Outro ponto que também pode ser discutido nesse tema é a influência do ideal 

mecanicista na explicação dos fenômenos, por parte dos estudiosos da época. Observamos 

entre esses estudiosos a defesa de que uma teoria aceitável da luz deve ser fundamentada na 

mecânica, no sentido de que os modelos explicativos deveriam empregar as leis de Newton do 

movimento e postular as forças inter-partículas.  

4) Entre os laplacianos, vemos que o ideal do programa laplaciano de pesquisa de 

explicar os fenômenos a partir de forças à distância entre partículas permeava as explicações 

sobre os fenômenos luminosos dentro desse programa. 

 

2.2) Métodos, procedimentos e processos da ciência 

 

  Observação e inferência 

 

1) O episódio histórico também permite discutir a diferença existente entre 

observação e inferência, através da discussão de que os estudiosos da época observando os 

mesmos fenômenos, mas guiados por concepções teóricas diferentes, fazem diferentes 

inferências a partir do fenômeno observado. Por exemplo, enquanto corpuscularistas 

explicavam os fenômenos associados à polarização da luz em termos de diferentes 

propriedades das moléculas de luz, ondulacionistas defenderam propagação da luz em ondas 

transversais para explicar os fenômenos relacionados à polarização. Em relação ao fenômeno 

da difração, Biot (corpuscularista) buscou explicar a formação das franjas de difração a partir 

de conceitos corpusculares, como os estados de fácil reflexão e refração, enquanto Fresnel e 

Young (ondulacionistas) buscaram explicar o fenômeno de formação de franjas de difração a 

partir do princípio de interferência. 
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2) Outro ponto que pode ser discutido: mesmo Fresnel e Young, ambos 

defensores da teoria ondulatória, fazem inferências diferentes a partir de suas observações 

sobre franjas de interferência. Enquanto Young explica suas observações em termos de raios 

se interceptando, Fresnel explica a partir do encontro de diversas ondas secundárias. 

 

  Hipóteses, previsões e testes 

 

1) Podemos discutir que a ciência nem sempre segue o modelo, amplamente 

difundido, de fazer hipóteses e delas retirar previsões que devem ser submetidas a testes 

experimentais, debatendo as diferentes formas que os estudiosos envolvidos no episódio 

guiavam seus trabalhos. Young, por exemplo, adotava muito o uso de proposições e hipóteses 

em seus trabalhos sobre a luz. Mas, nem sempre as submetia a testes experimentais. No caso 

de seu estudo sobre o princípio de interferência, no entanto, ele procura corroborar sua lei de 

interferência a partir de testes experimentais. Assim, pode-se discutir que nem mesmo um 

único estudioso utiliza um padrão único de construção do conhecimento científico. 

2) Nos trabalhos de Fresnel, por outro lado, observamos uma maior tendência a 

fazer previsões a partir de suas teorias e submetê-las a testes experimentais. No entanto, não 

estamos dizendo que esses testes seriam neutros, nem livres das concepções teóricas adotadas 

por Fresnel.  

3) Outro ponto a destacar é que o uso de hipóteses no processo de construção do 

conhecimento não era bem aceito entre os britânicos, no início do século XIX, fato que pode 

ter contribuído para a rejeição do trabalho de Young sobre a natureza da luz entre seus 

contemporâneos. Ainda na década de 1830, britânicos que se opunham à teoria ondulatória 

sustentavam que uma hipótese nunca pode ser provada verdadeira, apesar de seu grau de 

confirmação empírica e sua habilidade para predizer, considerando a indução o único método 

para alcançar a verdade científica (CANTOR, 1975). Entre os franceses, percebemos uma 

maior tendência a previsões numéricas a partir de hipóteses que deveriam ser submetidas a 

testes experimentais. Pode-se discutir que a forma de fazer ciência está inserida em um 

determinado contexto e que, mesmo dentro desse contexto, não segue um padrão único. 

4) O uso de hipóteses ad hoc pelos laplacianos para explicar os fenômenos 

luminosos que não se encaixavam com sua teoria também pode ser discutido. 

 

  Avaliação de teorias 
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O episódio histórico permite discutir a complexidade existente no processo de avaliação 

de teorias científicas. O episódio em si retrata a controvérsia existente entre a teoria 

ondulatória e a teoria corpuscular da luz no início do século XIX, evidenciando que a 

avaliação pelos estudiosos da época entre essas duas teorias não era algo simples, direto e 

objetivo, mas algo que levou décadas até um desfecho e que envolveu diversos fatores nessa 

avaliação além de fatores científicos. 

1) Podemos discutir, a partir do episódio histórico, que no processo de avaliação 

entre teorias “concorrentes” são considerados diversos fatores, sejam científicos (previsão, 

testabilidade) ou extracientíficos. Entre os fatores científicos, pode-se discutir o papel do 

poder explicativo da teoria ondulatória em sua “vitória” sobre a teoria corpuscular na década 

de 1830. No início dessa década, previsões da teoria ondulatória estavam sendo confirmadas 

experimentalmente. Entre os fatores extracientíficos, pode-se discutir o papel do controle das 

instituições científicas do período (Academia de Ciência de Paris – França; Associação 

Britânica – Grã-Bretanha) no processo de avaliação e aceitação das teorias. Também pode ser 

discutido como as concepções metodológicas (papel das hipóteses, matemática, 

experimentação) dos estudiosos envolvidos na controvérsia pode ter influenciado em sua 

defesa de uma ou outra teoria.  

2) Por fim, podemos discutir que o contexto no qual uma teoria surge influencia 

em sua rejeição ou aceitação. No início do século XIX, quando Thomas Young publicou seus 

trabalhos sobre a teoria ondulatória, diversos fatores relacionados ao contexto concorreram 

para sua rejeição entre seus contemporâneos, por exemplo: 1) forte influência da teoria 

corpuscular newtoniana; 2) rejeição ao uso de hipóteses por parte dos britânicos da época, 

especialmente rejeição ao éter luminífero; 3) programa laplaciano de pesquisa dominante nas 

instituições científicas da França. 

 

  Papel das analogias, imaginação e criatividade 

 

1) O papel das analogias no processo de construção do conhecimento científico 

pode ser discutido a partir dos trabalhos de Thomas Young sobre a natureza da luz. Em seus 

trabalhos, Young utiliza recorrentemente analogias para explicar diversos fenômenos 

luminosos (analogia com o som, analogia com fluidos elétricos, analogia com colisões de 
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corpos). Cabe destacar que o uso de analogias com o som já era comum entre os 

vibracionistas do século XVIII. 

2) Apesar de seu uso de analogias não ser tão frequente quanto ao de Young em 

seus trabalhos sobre a teoria ondulatória, Fresnel também se utiliza de analogias no 

tratamento do fenômeno de difração. Como mencionado no episódio histórico, ele fez 

analogia entre as vibrações das moléculas de éter e as oscilações de um pêndulo. 

 

  Visão do senso comum sobre o método científico (sequência passo-a-passo) 

 

1) O episódio permite explorar a discussão sobre a existência do método 

científico. Podemos discutir, a partir desse episódio, a ideia de que não existe um padrão 

único de fazer ciência, uma vez que os estudiosos envolvidos nos estudos sobre a natureza da 

luz, em uma mesma época, defendiam diferentes meios para a construção do conhecimento. 

Enquanto uns não admitiam o uso de hipóteses, por exemplo, outros as consideravam válidas 

no processo de construção do conhecimento. Mesmo entre os defensores do uso de hipóteses, 

o papel desempenhado por estas no processo de construção da ciência era motivo de 

discordância. Entre os defensores de que a ciência seguia o método indutivo também 

tínhamos divergência em relação papel atribuído à experimentação nesse processo. Dessa 

maneira, o episódio permite problematizar a visão de senso comum da ciência e de seu 

método, como o conhecimento científico sendo construído através de uma sequência passo-a-

passo, muito difundida entre professores e estudantes, até mesmo em livros didáticos.  

 

2.3) Conteúdo / natureza do conhecimento produzido 

  

  Postulados 

 

1) Diante da impossibilidade da teoria ondulatória em explicar os fenômenos 

relacionados à polarização da luz, Fresnel postula que as vibrações que constituem luz são 

transversais e um novo modelo de éter que permitisse vibrações transversais é que deveria ser 

construído, em substituição ao éter fluido que só permitia ondas longitudinais.  

 

  Noção de modelo científico 
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1) O episódio histórico permite trabalhar a noção de modelo dentro das teorias 

científicas, uma vez que percebemos que os estudiosos envolvidos trabalhavam sempre em 

termos de modelos para a luz: seja a luz sendo interpretada como constituída por raios 

formados por partículas que interagem entre si por forças à distância ou mesmo a luz 

constituída por ondas, que são fontes de diversas ondas secundárias. 

 

  Papel da Matemática 

 

1) Esse episódio também permite discutir o papel atribuído ao uso da matemática 

no desenvolvimento da ciência, no período considerado. Por exemplo, enquanto Thomas 

Young utilizava mais raciocínios geométricos em seus estudos sobre a natureza da luz, 

Fresnel trazia uma ferramenta algébrica bem mais desenvolvida em seus estudos sobre a 

teoria ondulatória da luz. 

2) Também pode ser discutida a ideia de que é possível desenvolver 

conhecimento científico sem o uso da matemática. Os trabalhos de Young, por exemplo, 

exemplificam esse ponto. O próprio Fresnel, apesar de buscar fundamentar sua teoria 

ondulatória na matemática, em seu trabalho sobre polarização publicado juntamente com 

Arago, em 1819, não traz desenvolvimentos matemáticos. 

3) Por outro lado, podemos discutir também a importância dada à quantificação 

dos fenômenos dentro do programa laplaciano de pesquisa, buscando o uso de novos 

instrumentos ou técnicas para obter medidas numéricas de entidades físicas que eram 

previamente conhecidas apenas qualitativamente. 

 

  Poder e limitações do conhecimento científico 

 

1) As limitações do conhecimento científico também podem ser discutidas, uma 

vez que as teorias da luz, mesmo que predominantes no período, não conseguiam dar conta de 

explicar todos os fenômenos conhecidos. Por exemplo, a teoria ondulatória, mesmo na década 

de 1830, ainda não conseguia explicar o fenômeno de dispersão.  

2) A teoria corpuscular na França, em 1815, apesar de ter apresentado grande 

expansão dentro do paradigma laplaciano de pesquisa, possuía deficiências e tinha requerido 

hipóteses ad hoc para explicar diversos fenômenos. 



118 

 

 
 

3) Outro aspecto acerca do conhecimento científico que pode ser discutido nesse 

tema são as “simplificações” feitas por estudiosos no processo de estudo dos fenômenos, 

destacando, assim, as limitações do conhecimento científico. Fresnel, por exemplo, no estudo 

da difração supõe que: 1) todas as perturbações são do mesmo tipo, acontecem 

simultaneamente e ocorrem em um único plano ou em uma única superfície esférica; 2) as 

velocidades impressas sobre as partículas são todas dirigidas no mesmo sentido, perpendicular 

à superfície da esfera. 

Ao finalizarmos a primeira etapa de nossa análise, identificamos que dentro do eixo 

epistemológico nosso episódio permite trabalhar três dos seis temas relativos à origem do 

conhecimento científico, restando: • Sujeito(s) e objeto(s) do conhecimento científico; • 

Ciência e outros tipos de conhecimento; •{Diferenças entre as áreas / disciplinas científicas}. 

Em relação ao tema relacionado aos métodos, procedimentos e processos da ciência, 

conseguimos identificar discussões em nosso episódio de cinco dos onze temas propostos por 

Martins (2015). Restaram: • Coleta, interpretação, análise e avaliação dos dados; • 

Modelagem; • Correlação e causalidade; • Natureza da explicação em ciência; • Ciência e 

outros tipos de conhecimento; • {Diferenças entre as áreas / disciplinas científicas}. 

Por fim, em relação ao tema referente ao conteúdo/natureza do conhecimento produzido 

conseguimos identificar discussões em nosso episódio de quatro dos oito temas propostos por 

Martins (2015). Restaram: • Leis e teorias; • Ciência e outros tipos de conhecimento; • Ciência 

e tecnologia; • {Diferenças entre as áreas / disciplinas científicas}.
69

 

 

Temas de NDC obtidos na segunda etapa de análise 

 

Em nossa segunda etapa de análise, identificamos três temas de NDC que podem ser 

trabalhados a partir do episódio histórico e que não estão presentes entre os temas de NDC 

propostos em Martins (2015). São eles: 

 

1) Conexão entre áreas da Ciência 

 

A ciência não deve ser vista como áreas que não tem conexão, mas como um todo 

integrado. Por exemplo, a partir do episódio histórico, observamos que os estudos de Young 

sobre a natureza da luz estavam relacionados a seus estudos sobre o som, acústica e 

                                                           
69

 Novamente, gostaríamos de esclarecer que é possível que um estudo com outra análise histórica conseguisse 

trabalhar tais temas a partir do episódio histórico sobre a natureza da luz na primeira metade do século XIX. 
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acomodação visual. Os estudos sobre a teoria ondulatória da luz impulsionaram, a partir da 

década de 1830, os estudos sobre a teoria ondulatória de calor radiante. A teoria ondulatória 

da luz também influenciou diversos outros campos da física, em especial a termodinâmica e o 

eletromagnetismo. Dessa maneira, o episódio histórico permite problematizar a visão 

exclusivamente analítica da ciência, mostrando que os estudos na ciência estão inter-

relacionados.  

 

2) Atividades Profissionais 

 

Os cientistas não devem ser vistos como gênios que trabalham isolados em seus 

laboratórios. O episódio histórico permite enfatizar que os estudiosos de uma determinada 

época participavam de outras atividades profissionais além de desenvolver suas pesquisas, 

como: 1) participavam de sociedades e academias científicas, a exemplo da Academia de 

Ciências e da Sociedade de Arcueil, em Paris, e da Associação Britânica para o Avanço da 

Ciência e da Royal Society, entre os britânicos; 2) participavam de disputas por cargos 

científicos, bem como competições de prêmios organizadas por essas sociedades e academias. 

 

3) Ciência e Crenças Filosóficas 

 

O episódio permite discutir o papel das crenças filosóficas de um estudioso no 

desenvolvimento de seus estudos sobre a natureza. Aqui pode ser destacado o fato de que a 

crença de Fresnel na simplicidade da natureza influenciou em suas pesquisas na óptica 

ondulatória.  O ideal de Natura simplex et fecunda guiou as pesquisas de Fresnel na teoria 

ondulatória da luz. Buscando relacionar os mais diversos fenômenos sob um princípio geral, a 

teoria tratando a luz como vibrações de um fluido universal prometia ser mais simples. Dessa 

maneira, pode-se discutir que, às vezes, crenças filosóficas do pesquisador influenciam em 

seus estudos da natureza. A crença de Humphrey Lloyd de que o princípio de harmonia, 

unidade e ordem deveria reinar nos trabalhos do Supremo Autor influenciou em sua defesa da 

teoria ondulatória, bem como em sua rejeição da teoria emissionista, que segundo ele, só 

conseguia acomodar fenômenos pela adição de novas hipóteses. 

Como podemos observar a partir dos temas de NDC anteriormente discutidos, o 

episódio histórico estudado é muito rico do ponto de vista de aspectos de NDC que podem ser 

trabalhados a partir dele. A partir de agora, focaremos nas discussões que embasaram a 
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construção da narrativa histórica que visa discutir temas da NDC a partir do episódio histórico 

sobre a natureza da luz na primeira metade do século XIX. 

 

4.3 Narrativa Histórica 

 

4.3.1 Aspectos teóricos  

 

Na construção da narrativa histórica, objetivamos: (1) direcionar a escrita da narrativa 

para que seja usada nos cursos de formação de professores de Física; (2) retratar a História da 

Ciência a partir das fontes primárias e secundárias analisadas no estudo do episódio histórico; 

(3) discutir temas de NDC, através de discussões explícitas e questões de NDC deixadas ao 

longo do texto. 

Na busca de fontes que pudessem auxiliar na construção da narrativa histórica, tomamos 

como embasamento inicial o artigo publicado por Don Metz, Stephen Klassen, Barbara 

Mcmillan, Michael Clough e Joanne Olson, na Science & Education, no ano de 2007: 

“Building a Foundation for the use of Historical Narratives” (METZ et al, 2007). A partir 

desse artigo, fazendo uso de referências cruzadas, tivemos contato com outros artigos que 

discutem sobre a construção de narrativas históricas para o ensino de ciências, bem como 

artigos que discutem a interface entre HFC e NDC de modo voltado para a construção de 

materiais para o ensino (KLASSEN, 2006, 2007, 2009; METZ et al., 2007; CLOUGH, 2011; 

NORRIS et al., 2005; KLASSEN; FROESE KLASSEN, 2014; ALLCHIN, 2010; SCHIFFER; 

GUERRA, 2014)
70

.  

Nas últimas décadas, evoluiu uma tendência na literatura educacional que enfatiza o 

potencial das narrativas para melhorar o ensino e a aprendizagem. A defesa é que as 

narrativas baseadas historicamente promovem o interesse e motivação dos alunos, 

apresentando episódios que explicitamente incluem conteúdo científico (KLASSEN, 

FROESE KLASSEN, 2014). 

Norris et al (2005) definem narrativa, dentro da perspectiva teórica, como atos verbais 

consistindo em alguém dizendo a alguém que algo aconteceu. Dessa maneira, eles destacam o 

papel do narrador (alguém contando), do narratário (alguém que recebe), dos eventos (algo 

que aconteceu) e tempo passado (NORRIS et al, 2005).   

                                                           
70

 Na literatura internacional é comum o uso do termo “story” para designar narrativa. A maioria dos autores 

consultados usam os termos “narrative” e “story” sem diferenciá-los. Apenas em Klassen e Froese Klassen 

(2014), observamos uma diferenciação entre “narrative” e “story”.  No entanto, na língua portuguesa o uso da 

palavra “estória” não é recomendado. Nesse sentido, utilizaremos, em nossas discussões, o termo narrativa. 
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Recentemente, diversos artigos acadêmicos buscaram fornecer uma base teórica para a 

construção de narrativas científicas. Grande parte da literatura na área é de natureza teórica, 

tentando estabelecer características de narrativas que contribuirão para o ensino do conteúdo 

científico e da natureza da ciência. Exemplos de narrativas que foram usadas nas salas de aula 

também são encontrados (KLASSEN, 2006, 2007, 2009; METZ et al., 2007; NORRIS et al., 

2005; KLASSEN, FROESE KLASSEN, 2014; AVRAAMIDOU, OSBORNE, 2009; 

CLOUGH, 2011). 

Os materiais históricos não devem consistir em meras cronologias, mas, ao invés disso, 

devem expor as configurações em que as descobertas foram feitas sob a forma de narrativas. 

A narrativa diferencia-se de uma cronologia na medida em que contém um elemento 

intencional adicional, o requer interpretação histórica, uma vez que os fatos históricos 

geralmente não fornecem motivações. Assim, detalhes plausíveis podem ser adicionados, 

desde que não contradigam fatos históricos conhecidos (KLASSEN, 2006, 2009).  

A forma da narrativa que é elaborada contém conceitos de ciência, bem como enfatiza a 

dimensão humanística desta, exigindo o uso da História da Ciência para formar a base das 

narrativas científicas (KLASSEN, FROESE KLASSEN, 2014). Embora a licença poética seja 

parte da escrita de qualquer narrativa, mesmo que baseada historicamente, os detalhes 

imaginários devem ser consistentes com a história. Nesse sentido, é essencial retratar a 

história com precisão, através do uso fontes originais e secundárias. Qualquer descrição 

também deve ser sensível às práticas, crenças e costumes sociais da época. O objetivo deve 

ser retratar os cientistas como seres humanos, dando aos alunos a oportunidade de se 

envolverem na História da Ciência (KLASSEN, 2007, 2009). 

A partir da análise dos artigos de Norris et al (2005) e Klassen (2009), podemos apontar 

alguns elementos essenciais na construção das narrativas, entre eles: 

1) Event-tokens 

As narrativas consistem no relato de uma sequência de eventos que envolvem 

personagens e o cenário no qual os eventos ocorrem. Os eventos são relacionados por uma 

sequência cronológica subjacente que pode ser explícita ou implícita. Os eventos sucessivos 

são feitos mais significativos à luz dos eventos anteriores, uma vez que estes levam a 

mudanças de estado. Outra característica é que na sequência de eventos, os motivos e as 

escolhas dos personagens criam vínculos causais entre os eventos (KLASSEN, 2009). 

Norris et al (2005) explicam que os narradores devem atribuir significado aos eventos 

que eles estão relatando ou mesmo insinuar significado para manter os leitores em suspense. 
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Além de uma sequência de eventos sobre um assunto unificado, uma narrativa exige que os 

eventos sejam conectados. A medida que a narrativa se desenrola, os leitores começam a 

perceber a interconexão entre os eventos e entender como o que está acontecendo com os 

personagens é resultado do que veio antes. A narrativa, portanto, é formada por contingências. 

Os eventos contingentes são aqueles que ganham significado de maneira retroativa (NORRIS 

et al., 2005). 

2) O Narrador 

O narrador, seja um participante ou um observador, determina o ponto e propósito da 

narrativa e seleciona os eventos e sua sequência (KLASSEN, 2009). Norris et al. (2005) 

destacam que o narrador toma o que é simplesmente uma sequência de eventos antes do 

discurso e modifica-o em um todo com significado, de acordo com o propósito da narrativa a 

ser contada. Os eventos são escolhidos de acordo com o propósito predeterminado. Além 

disso, para criar suspense e antecipação, os narradores escolhem deliberadamente a sequência 

em que os eventos serão informados. Ou seja, a escolha do narrador sobre o que contar e 

como dizer isso afeta o grau em que o leitor se envolve com a narrativa (NORRIS et al, 2005). 

3) Apetite narrativo:  

Uma narrativa deve levar curiosidade ao ouvinte em função de um desejo de saber o que 

acontecerá depois. O apetite narrativo consiste no desejo de aprender mais. As narrativas não 

devem ser apenas relatos de eventos, mas descrições de eventos sobre os quais alguém se 

interessa. O apetite narrativo seria incitado através de instâncias de desequilíbrio, suspense e 

suposições. Os leitores são levados a querer saber o que acontece depois das tensões e 

reversões das situações encontradas na narrativa. É crucial que, em qualquer ponto de uma 

narrativa, o leitor não saiba o que acontecerá a seguir, mas tenha uma sensação de uma série 

de possibilidades e ações prováveis de acordo com a cultura em que se situa a narrativa. 

Suspense, reversões e imprevisibilidade dentro dos limites culturais são meios para sustentar 

o interesse do leitor, isto é, para manter o apetite narrativo (NORRIS et al, 2005; KLASSEN, 

2009). 

4) Tempo passado:  

Em uma narrativa, o narrador conta os eventos que já ocorreram. Mesmo que os eventos 

subjacentes à história sejam historicamente sequenciais, o relato dos eventos pode se mover 

de um lado para outro através do tempo por meio de flashbacks. Os narradores podem, por 

meio da manipulação do tempo, tornar a narrativa mais interessante, atraindo seu público a 
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querer saber o que acontece. Essas diferentes escolhas fazem a diferença na participação dos 

leitores no texto (NORRIS et al., 2005; KLASSEN, 2009).   

5) A Estrutura:  

A estrutura da narrativa tem uma situação inicial, complicações que produzem uma ação 

crescente e uma decisão no final. A estrutura pode ser vista em termos de mudanças de estado 

e sequências de eventos que produzem o sentido de fluxo na história. Uma maneira de 

representar essas sequências é: estado inicial -  evento -  estado final (KLASSEN, 2009; 

NORRIS ET AL, 2005). 

6) Agentes: 

As narrativas envolvem personagens que são agentes, ou seja, os personagens devem 

fazer escolhas e viver pelas consequências dessas escolhas (KLASSEN, 2009). Norris et al. 

(2005) destacam que a narrativa exibe um grupo de personagens que vivem em um 

determinado local com o passar do tempo. Sobre o papel que personagens ou agentes 

desempenham na narrativa, eles explicam que os eventos narrativos exigem algum agente de 

ação: personagens. Uma narrativa é uma série de eventos logicamente e cronologicamente 

relacionados que são causados ou experimentados por atores, não necessariamente humanos. 

Atores e agentes normalmente introduzem um elemento ético na narrativa, porque devem 

assumir a responsabilidade pelos efeitos de suas ações (NORRIS et al, 2005).  

7) O Propósito: 

A narrativa tem o propósito de comunicar conhecimento, sentimentos, valores e crenças 

(NORRIS et al., 2005; KLASSEN, 2009). 

8) Alguém que recebe (leitor ou ouvinte) 

A narrativa assume um certo tipo de ouvinte que responderá de uma certa maneira. O 

ouvinte deve querer saber o que acontecerá a seguir, participar da narrativa e desenvolver 

empatia, formulando perguntas em resposta à narrativa (KLASSEN, 2009).  

A recepção da narrativa requer interpretação pelo leitor. Assim, o leitor é uma espécie 

de agente interpretativo, produzindo significado. O leitor emprega vários processos diferentes, 

como inferir, interpretar, projetar, formular hipóteses, imaginar e antecipar para dar sentido à 

narrativa. Dessa maneira, o leitor deve estar suficientemente interessado no que está 

acontecendo e no que pode acontecer para se envolver no ato de leitura. É, portanto, através 

do envolvimento ativo com o texto que um leitor constrói o significado (NORRIS et al., 

2005). 
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Baseado em Kubli (2001), Klassen (2009) acrescenta mais dois elementos em sua 

descrição das narrativas: 9) O efeito do não revelado: Uma breve narrativa não consegue 

incluir todos os detalhes sobre os eventos que ocorreram. A natureza esparsa contribui para o 

engajamento do ouvinte, uma vez que este procurará preencher os espaços em branco entre as 

informações fornecidas ou formular perguntas que possam ser respondidas mais tarde e 10) 

Ironia: Muitas vezes, as narrativas terminam diferentemente do que o ouvinte é levado a 

acreditar no início. Às vezes, as expectativas do ouvinte são contrariadas. Embora a ironia 

seja um elemento importante das narrativas, não é essencial no mesmo sentido que as 

características anteriores (KLASSEN, 2009). 

Klassen (2009) ressalta que se os educadores de ciência desejam tornar-se proficientes 

na escrita de boas narrativas, devem atentar a todos os elementos-chaves, anteriormente 

discutidos. No entanto, ele ressalta que esses elementos não devem servir como uma fórmula 

para escrevê-las, uma vez que escrever uma narrativa científica é um ato criativo que não 

pode ser reduzido a um método. No processo de escrita, a criatividade domina e a narrativa 

deve se relacionar com os interesses dos alunos. Esses elementos devem ser usados para 

analisar narrativas científicas (KLASSEN, 2009). 

Na sequência, abordaremos alguns aspectos sobre a inserção de aspectos da natureza da 

ciência em narrativas científicas. 

 

 Narrativas científicas e aspectos da NDC 

 

Na elaboração das narrativas científicas, os aspectos científicos do episódio histórico 

devem ser incorporados em pontos apropriados, de tal forma que flutuem naturalmente com a 

narrativa. Esse conteúdo deve ser incluído na perspectiva dos personagens e ser entrelaçado 

de forma narrativa tanto quanto possível. Os problemas de NDC, por sua vez, podem ser 

trabalhados explicitamente no fluxo da narrativa ou levantados de forma mais indireta, 

seguidos com uma atividade em que o estudante se concentrará na questão e a esclarecerá 

(KLASSEN, FROESE KLASSEN; 2014). 

Allchin (2010) defende uma abordagem explícita da NDC. Para ele, os exercícios 

devem envolver ativamente os alunos no pensamento sobre problemas da NDC e na 

articulação de suas perspectivas de desenvolvimento. Ele argumenta que alunos aprendem 

mais eficazmente quando se abordam e resolvem problemas sobre NDC. O desafio no 

desenvolvimento de recursos, então, inclui a contextualização de problemas de NDC, 
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motivando os problemas e enquadrando-os para estudantes em um nível de desenvolvimento 

apropriado (ALLCHIN, 2010).  

Clough (2011) também ressalta a necessidade de envolver explicitamente os alunos em 

questões sobre a NDC, destacando que a evidência empírica apoia a visão de que a instrução 

em NDC é mais eficaz quando tem um caráter explícito e reflexivo. As narrativas históricas 

devem abordar o desenvolvimento de ideias científicas com comentários e questões que 

explicitamente chamam a atenção dos alunos para as ideias de NDC (CLOUGH, 2011).  

Um propósito significativo das narrativas científicas é levantar questões ou deixar o 

aluno com problemas não resolvidos. Essas questões surgem não apenas da história em si, 

mas também das questões científicas e dos conceitos que a História da Ciência contém 

(KLASSEN, 2007; KLASSEN, FROESE KLASSEN, 2014). 

A narrativa histórica deve incluir a luta para explicar fenômenos recém-descobertos por 

meio de teorias concorrentes, mostrando como os cientistas apresentaram explicações 

alternativas e, finalmente, estabeleceram uma explicação. A história deve ser colocada em seu 

contexto original, e ao mesmo tempo ser relacionada com nossos pontos de vista atuais, 

retratando os estudiosos de maneira justa (KLASSEN, 2006; KLASSEN, FROESE 

KLASSEN, 2014). 

Clough (2011) explicita algumas características necessárias às narrativas científicas para 

que elas proporcionem uma aprendizagem efetiva da NDC, entre elas: 1) devem se concentrar 

em ideias científicas importantes, já presentes nos cursos de ciências; 2) devem ser escritas de 

modo que possam ser usadas de forma flexível por professores de ciências; 3) devem ser 

criadas narrativas históricas que abordem tanto o passado quanto o presente, para que 

professores e alunos não descartem as ideias de NDC como de uma era passada; 4) as 

narrativas históricas devem incorporar, quando apropriado, as palavras dos cientistas para 

acentuar o lado humano da ciência e adicionar autenticidade as ideias de NDC que estão 

sendo ilustradas; 5) as narrativas históricas devem incorporar comentários que explicitamente 

chamam a atenção dos alunos para aspectos da NDC e incluir questões que os alunos reflitam 

sobre a NDC (CLOUGH, 2011). 

As discussões anteriores enfatizam a complexidade envolvida na construção de 

narrativas históricas, baseadas na História da Ciência, que buscam levar a discussão de 

aspectos da NDC para o ensino de ciências. Ressaltamos que a construção das narrativas 

envolve aspectos técnicos. No entanto, envolve também imaginação e criatividade. 
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4.3.2 A Construção da narrativa: “Desvelando a natureza da luz” – Aspectos 

Envolvidos 

 

Fundamentados nas discussões da seção anterior, buscamos construir uma narrativa 

histórica intitulada “Desvelando a natureza da luz” (Apêndice D), uma vez que nela 

abordamos as controvérsias sobre a natureza da luz dentro da comunidade científica no início 

do século XIX. 

Apesar de alguns teóricos das narrativas defenderem que os elementos-chaves, 

anteriormente discutidos, não podem servir como uma guia para construção de narrativas, 

uma vez que esse é um processo criativo que não pode ser reduzido a um método, acreditamos 

que esses elementos-chaves ajudam a pensar a construção de narrativas históricas. Dessa 

maneira, tomamos os elementos-chaves obtidos a partir da leitura de Norris et al. (2005) e 

Klassen (2009) como base para pensar nossa narrativa histórica, como discutiremos no quadro 

4 a seguir.  

 

Quadro 4 – Construção da narrativa: “Desvelando a natureza da luz” – Elementos-chaves 

envolvidos. 
Elemento-

chave 

Significado  Narrativa: “Desvelando a natureza da luz” 

Event-

tokens 

• as narrativas consistem no relato de 

uma sequência de eventos que 

envolvem personagens em um 

determinado local e tempo; • envolvem 

um assunto unificado e interconectado. 

Na narrativa, tomando como pano de fundo a busca de 

um estudante em procurar entender os debates sobre a 

natureza da luz na primeira metade do século XIX, 

retratamos os estudos sobre esse tema entre os anos 

1800-1850. 

Narrador  • seja um participante ou um 

observador, seleciona eventos e a 

sequência em que eles são contados. 

O narrador é um observador, às vezes, desempenhando 

um papel de comentador dos eventos relatados. 

Apetite 

narrativo 

• desejo de saber o que acontecerá 

depois; • incitado através de instâncias 

de desequilíbrio, suspense e suposições 

na narrativa. 

O suspense da narrativa gira em torno de descobrir se a 

teoria ondulatória da luz conseguirá vencer o 

predomínio da teoria corpuscular no meio científico, no 

início do século XIX. 

Tempo 

passado 

• as narrativas dizem respeito ao 

passado. 

A narrativa retrata eventos que ocorreram com um 

estudante no século XXI. No entanto, o foco da narrativa 

é retratar eventos que ocorreram na França e na Grã-

Bretanha, nas três primeiras décadas do século XIX. 

Estrutura  • a estrutura da narrativa geralmente 

inclui uma introdução, uma ação 

crescente que inclui algum tipo de 

A estrutura da narrativa se desdobra de acordo com a 

seguinte sequência: predomínio da teoria corpuscular da 

luz (situação inicial) avanço teoria ondulatória dentro 



127 

 

 
 

conflito, um clímax e uma resolução ou 

conclusão 

do meio científico (desenvolvimento)  predomínio da 

teoria ondulatória da luz a partir de  meados da década 

de 1830 (resultado final). 

Agentes • os atores causam e experimentam 

eventos em narrativas; • o papel do 

personagem principal é crucial e suas 

escolhas influenciarão no desfecho da 

narrativa. 

 A narrativa tem como personagem principal o jovem 

Emerson, que juntamente com outros personagens, como 

o secretário da Academie des Sciences e seu professor de 

história da física, discutem sobre as controvérsias em 

torno da natureza da luz no início do século XIX. 

Propósito  • comunicar conhecimento, 

sentimentos, valores e crenças. 

1) Retratar os debates sobre a natureza da luz, nas três 

primeiras décadas do século XIX; 2) Abordar temas da 

NDC. 

Leitor • o ouvinte deve querer saber o que 

acontecerá a seguir, formulando 

perguntas em resposta à narrativa; • 

agente interpretativo. 

1) A narrativa é destinada aos professores de ciências 

em formação, em especial de Física. 

2) O leitor deverá estar envolvido com a narrativa, de 

modo que procure refletir sobre as questões de NDC que 

surgem ao longo dela. 

O efeito 

do não 

revelado 

 • contribui para o engajamento do 

leitor, uma vez que este procurará 

preencher os espaços em branco entre 

as informações fornecidas. 

Diante da complexidade envolvida no episódio histórico 

fonte da narrativa, a mesma contém diversos aspectos 

não detalhados que contribuem para o engajamento do 

leitor. 

Ironia • muitas vezes, as histórias terminam 

diferentemente do que o ouvinte é 

levado a acreditar no início. 

A narrativa aborda, inicialmente, o predomínio da teoria 

corpuscular da luz no início do século XIX. Dessa 

maneira, o leitor será levado a acreditar que a teoria 

ondulatória não conseguirá “vencer’ a teoria corpuscular 

da luz. No entanto, a narrativa toma outro desfecho no 

final. 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora, tomando como base elementos narrativos propostos por 

Norris et al. (2005) e Klassen (2009). 

 

No que diz respeito aos aspectos historiográficos da narrativa “Desvelando a natureza 

da luz”, em concordância com as recomendações dos teóricos da área, fundamentamos nossa 

narrativa em fontes primárias e secundárias que foram consultadas para construção do 

episódio histórico retratado no capítulo 3 deste trabalho.  

Em relação às discussões sobre aspectos da NDC, em concordância com as defesas de 

Allchin (2010) e Clough (2011), buscamos promover uma reflexão explícita da NDC dentro 

da narrativa “Desvelando a natureza da luz”. Assim, incorporamos comentários e questões 

sobre a NDC, situadas dentro do contexto do episódio histórico, ao longo da narrativa. No 

quadro 5, abordamos os aspectos da narrativa histórica construída que permitem a discussão 

dos temas de NDC. 
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Quadro 5 – Temas de NDC
71

 abordados na narrativa “Desvelando a natureza da luz” 
Temas de NDC Descrição/Aspectos da narrativa envolvidos 

Eixo sociológico e histórico 

Papel dos 

indivíduos/sujeitos e da 

comunidade científica 

 Caráter coletivo do desenvolvimento do conhecimento científico; 

 Influência das academias científicas na divulgação das pesquisas e no 

processo de avaliação entre teorias concorrentes. 

Questões morais, éticas e 

políticas 

 

 Predomínio do programa laplaciano de pesquisa nas instituições de pesquisa e 

divulgação na França - expansão da teoria corpuscular/financiamento do 

governo; 

 Declínio do programa laplaciano de pesquisa – aceitação da teoria ondulatória 

na década de 1820 na França; 

 Disputas sobre prioridades em estudos de fenômenos; 

 Uso de Young dos extratos dos trabalhos de Newton para corroborar sua 

teoria ondulatória; 

 Predomínio dos ondulacionistas na Associação Britânica influenciou no 

desenrolar da controvérsia teoria ondulatória versus teoria corpuscular entre 

os britânicos na década de 1830. 

A ciência como parte de 

uma cultura mais ampla 

(cultura científica/ 

pressupostos 

epistemológicos do 

período) 

 Cultura científica entre franceses versus cultura científica entre os britânicos; 

 Pressupostos epistemológicos das culturas científicas influenciaram nas 

pesquisas sobre a natureza da luz. 

Comunicação do 

conhecimento científico 

dentro da comunidade 

científica e em domínio 

público 

 Dificuldades de divulgação no meio científico; 

  Mudanças no trabalho original de Fresnel no processo de divulgação; 

 Papel das sociedades científicas na divulgação das pesquisas sobre natureza 

da luz. 

Controvérsias históricas 

e contemporâneas na 

ciência 

 Teoria ondulatória versus teoria corpuscular da luz; 

 Controvérsias epistemológicas entre estudiosos contemporâneos. 

Eixo Epistemológico 

Problema da origem do conhecimento (científico) 

Empírico vs. Teórico;  

Papel da observação, 

experimentação, lógica, 

 Importância da experimentação entre os estudiosos da época, especialmente, 

entre os britânicos; 

 Influência de concepções teóricas sobre a natureza da luz no processo de 

                                                           
71

 Vale salientar que esses temas estão embasados nos temas de NDC discutidos na seção 4.2 deste trabalho. Para 

maiores detalhes consultar referida seção. 
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argumentos racionais e 

pensamento teórico 

experimentação por parte dos estudiosos da época. 

 

Influências teóricas sobre 

observações e 

experiências 

 

 Ideal do programa laplaciano de pesquisa de explicar os fenômenos a partir de 

forças à distância entre partículas permeava as explicações sobre os 

fenômenos luminosos dentro desse programa; 

 As observações e experiências feitas pelos estudiosos do período eram 

influenciadas pelas concepções sobre natureza da luz que eles defendiam. 

 Influência do ideal mecanicista nos trabalhos sobre natureza da luz do 

período. 

Métodos, procedimentos e processos da ciência 

Observação e inferência  Diferenças nas explicações sobre as franjas de difração observadas em 

experimentos dadas por corpuscularistas e ondulacionistas. 

Hipóteses, previsões e 

testes 

 

 Young adotava muito o uso de proposições e hipóteses em seus trabalhos 

sobre a luz. Mas, nem sempre as submetia a testes experimentais; 

 O uso de hipóteses no processo de construção do conhecimento não era bem 

aceito entre os britânicos, no início do século XIX; 

 Uso de hipóteses ad hoc. 

Avaliação de teorias 

 

 

 Complexidade existente no processo de avaliação de teorias científicas; 

 Influência de fatores extracientíficos no processo de avaliação entre teorias 

concorrentes; 

 Influência de concepções metodológicas (papel das hipóteses, matemática, 

experimentação) dos estudiosos na avaliação das teorias científicas.  

 Influência do contexto na avaliação de teorias. 

Visão do senso comum 

sobre o método científico 

(sequência passo-a-passo) 

 A narrativa permite problematizar a ideia de método científico único, uma vez 

que os estudiosos envolvidos nos estudos sobre a natureza da luz, em uma 

mesma época, defendiam (e utilizavam) diferentes meios para a construção do 

conhecimento.  

Conteúdo / natureza do conhecimento produzido 

Postulados 

 

 Fresnel postula que as vibrações que constituem luz são transversais e um 

novo modelo de éter que permitisse vibrações transversais é que deveria ser 

construído. 

Noção de modelo 

científico 

 Estudiosos trabalhavam em cima de modelos para a luz: modelo ondulatório 

versus modelo corpuscular da luz. 

Papel da Matemática 

 

 Thomas Young utilizava mais raciocínios geométricos em seus estudos sobre 

a natureza da luz, Fresnel utilizou cálculo integral em seus estudos sobre 

difração e interferência; 

 Importância dada à quantificação dos fenômenos dentro do programa 

laplaciano de pesquisa. 

Poder e limitações do  Teorias científicas, mesmo que predominantes na época, não davam conta de 
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conhecimento científico 

 

explicar todos os fenômenos luminosos conhecidos. A teoria ondulatória não 

conseguia explicar o fenômeno de dispersão. A teoria corpuscular tinha 

requerido hipóteses ad hoc para explicar diversos fenômenos. 

Outros temas de NDC 

Atividades Profissionais  Estudiosos da época participavam de outras atividades profissionais, 

concomitantemente a suas pesquisas. 

Ciência e Crenças 

Filosóficas 

 Crença de Fresnel de Natura simplex et fecunda; 

 Crença de Lloyd no princípio de harmonia, unidade e ordem nos trabalhos do 

Supremo Autor (Deus). 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 

 

 

Por fim, gostaríamos de salientar que o episódio histórico sobre a natureza da luz na 

primeira metade do século XIX pode servir de base para a construção de diversas outras 

narrativas. Dessa maneira, outros pesquisadores e/ou professores, tomando como base o 

exemplo da construção da narrativa “Desvelando a natureza da luz” e os temas de NDC, 

podem construir outras narrativas a partir do referido episódio histórico. 

Na sequência, discutiremos o processo de elaboração, aplicação e análise de uma 

proposta de intervenção didática no ensino superior, que visa discutir temas de NDC a partir 

da narrativa histórica construída. 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Neste capítulo, balizados pelas reflexões teóricas construídas nos capítulos anteriores, 

abordamos o processo de construção, aplicação e análise de uma proposta de intervenção 

didática, destinada ao nível superior de ensino, que visa abordar aspectos da Natureza da 

Ciência (NDC), tendo como ponto de partida episódios históricos. Mais especificamente, 

abordamos a construção e aplicação de uma sequência didática que visa trabalhar temas de 

NDC tendo como ponto de partida narrativas históricas. Em nossa proposta de intervenção 

didática, objetivamos: 

  Promover discussões explícitas sobre temas da NDC, tomando como ponto de partida 

episódios históricos fundamentados na História e na Filosofia da Ciência, dentro do contexto 

da formação de professores de Física. 

  Avaliar as potencialidades e dificuldades de trabalhar temas de NDC a partir de 

narrativas históricas. 

Para atingir os objetivos delimitados, elaboramos uma proposta de sequência didática, 

que foi aplicada em dois momentos diferentes, descritos a seguir. 

 

5.1  Intervenção Piloto 

 

5.1.1 Elaboração da Sequência Didática 

 

A Sequência Didática elaborada nesta pesquisa, inicialmente, é composta por 4 (quatro) 

encontros, nos quais buscamos abordar as discussões sobre a natureza da luz no início do 

século XIX. A abordagem do episódio histórico é norteada pela narrativa histórica 

“Desvelando a natureza da luz”, construída a partir da pesquisa histórica apresentada no 

capítulo 3 desta tese. 

 Salientamos que objetivamos discutir aspectos da NDC a partir das discussões sobre a 

natureza da luz no período considerado. Nesse sentido, os temas de NDC discutidos ao longo 

da sequência didática estão embasados nos temas discutidos na seção 4.2, desta tese. 

A partir da discussão histórica e dos temas de NDC nela envolvidos, objetivamos que os 

alunos compreendam o desenvolvimento da ciência como parte da cultura de cada período, 

influenciado por aspectos metacientíficos e valores pessoais dos pensadores. Além disso, que 

os alunos compreendam a complexidade existente no processo de avaliação entre teorias 
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concorrentes, permeado por diversos fatores, sejam eles científicos ou extracientíficos. No 

quadro 6, a seguir, apresentamos o esquema da sequência proposta. 

 

Quadro 6 – Descrição geral da sequência didática proposta. 
Título: Controvérsias sobre a natureza da luz no início do século XIX. 

Objetivos  Inserir aspectos da HFC no ensino de ciências: conhecer os processos de investigação 

científica acerca dos fenômenos luminosos dentro do contexto científico do início do século 

XIX: as pesquisas e hipóteses explicativas acerca da natureza da luz dos estudiosos nesse 

período; 

 Compreender o debate “ teoria ondulatória versus teoria corpuscular da luz” no início do 

século XIX; 

 Compreender a ciência como atividade humana, histórica, desenvolvida em determinado 

contexto sócio-histórico-cultural; 

 Compreender os pressupostos epistemológicos do período considerado; 

 Compreender aspectos relacionados à NDC. 

Encontros Objetivo de 

HC 

Objetivo de NDC Material 

Instrucional 

Atividades 

Encontro 

1 

 

  

Abordar o 

contexto social 

Francês e 

Britânico de fins 

do século XVIII 

e início do 

século XIX. 

  Trecho de filme 

que retrata o 

contexto social 

do início do 

século XIX. 

 Apresentação da proposta de 

intervenção e assinatura do 

termo de livre consentimento 

(Apêndice A); 

 Assistir trecho do filme 

“Germinal”; 

  Discussão sobre os aspectos 

sociais da sociedade francesa e 

britânica, tomando como base o 

filme exibido. 

Encontro 

2 

Trabalhar as 

discussões sobre 

a natureza da 

luz dentro do 

contexto 

científico 

francês do início 

do século XIX. 

Abordar os temas 

de NDC 

envolvidos na 

narrativa histórica 

“Desvelando a 

natureza da luz” 

referentes ao 

contexto 

científico francês. 

 Material 

impresso: 1ª 

parte da 

narrativa 

“Desvelando a 

natureza da luz”. 

 Apresentação 

em PowerPoint. 

 Discussão da 1ª parte da 

narrativa, orientada por um 

roteiro de discussão com pontos 

a serem contemplados; 

  Discussão de temas de NDC, 

embasada pelas questões de 

NDC envolvidas na 1ª parte da 

narrativa. 

Encontro 

3 

Compreender as 

discussões sobre 

a natureza da 

 Abordar os temas 

de NDC 

envolvidos na 

 Material 

impresso: 2ª 

parte da 

 Discussão da 2ª parte da 

narrativa, orientada por um 

roteiro de discussão com pontos 
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luz dentro do 

contexto 

científico 

britânico do 

início do século 

XIX. 

narrativa histórica 

“Desvelando a 

natureza da luz” 

referentes ao 

contexto 

científico 

britânico. 

narrativa 

“Desvelando a 

natureza da luz”;  

 Apresentação 

em PowerPoint. 

a serem contemplados; 

  Discussão de temas de NDC, 

embasada pelas questões de 

NDC propostas na 2ª parte da 

narrativa. 

 

Encontro 

4 

  Sistematizar/rec

apitular as 

discussões 

sobre NDC 

feitas ao longo 

dos encontros 

anteriores. 

 Questões de 

NDC contidas 

no final da 

narrativa 

histórica. 

 Discussão sobre aspectos de 

NDC, embasada nos temas de 

NDC discutidos ao longo dos 

encontros anteriores. 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 

 

Na sequência, explicitamos os planos individuais de cada encontro.  

 

Quadro 7 – Descrição do primeiro encontro 
Título: Abordando o contexto social do início do século XIX. 

Objetivo Abordar o contexto social da França e da Grã-Bretanha, no início do século XIX. 

Desenvolvimento do 

encontro 

1) Inicialmente, a professora apresentará a proposta que pretende desenvolver ao 

longo dos quatro encontros. Em seguida, será entregue o termo de livre 

consentimento, para quem estiver de acordo com gravações das interações 

discursivas nas aulas. 

2) Na sequência, um trecho do filme “Germinal” será exibido, de modo que os 

estudantes possam tomar conhecimento do contexto sócio-histórico-cultural em 

que as discussões sobre a natureza da luz que serão discutidas ao longo dos 

próximos encontros ocorreram. 

3) Após a exibição do filme, a professora promoverá discussões em sala, 

problematizando o contexto abordado no filme exibido.  Nesse momento, serão 

abordados os desafios pelos quais passava a sociedade francesa e inglesa no 

início do século XIX.  

4) Antes de finalizar a aula, a professora entregará a 1ª parte da narrativa histórica 

“Desvelando a natureza da luz” para que os alunos possam ler em casa, antes da 

aula seguinte. 

Recursos materiais Trecho de filme da internet; Apresentação em PowerPoint. 

Estratégia Exibição do filme; discussão coletiva. 
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Tempo 120 minutos 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 

 

Quadro 8 – Descrição do segundo encontro 
Título: Controvérsias sobre a natureza da luz na França no início do século XIX. 

Objetivo:  HFC:  

 Compreender as discussões sobre a natureza da luz dentro do contexto científico 

francês do início do século XIX; 

 Compreender os estudos sobre a natureza da luz dentro do programa laplaciano 

de pesquisa; 

 Compreender os desenvolvimentos de Augustin Fresnel e François Arago na 

teoria ondulatória da luz. 

NDC: Discutir os seguintes temas de NDC:  

 Papel dos indivíduos/sujeitos e da comunidade científica; 

 Questões morais, éticas e políticas; 

 A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura científica/pressupostos 

epistemológicos do período); 

 Comunicação do conhecimento científico dentro da comunidade científica e em 

domínio público; 

 Controvérsias históricas na ciência; 

 Empírico vs. Teórico;  

 Influências teóricas sobre observações e experiências; 

 Observação e inferência; 

 Avaliação de teorias; 

 Postulados; 

 Papel da Matemática; 

 Poder e limitações do conhecimento científico; 

 Atividades Profissionais; 

 Ciência e Crenças Filosóficas. 

Desenvolvimento do 

encontro 

1) Inicialmente, a professora estimulará a discussão da 1ª parte da narrativa histórica 

“Desvelando a natureza da luz” que aborda as controvérsias sobre a natureza da 

luz na França no início do século XIX, enfocando os temas e questões de NDC 

que podem ser abordadas a partir da discussão histórica contida na narrativa. 

2) A professora conduzirá a dinâmica da sala de aula, buscando problematizar cada 

questão de NDC contida na narrativa, de modo que propicie melhor discussão 

dos pressupostos epistemológicos envolvidos no episódio histórico estudado. 

3) Após a discussão da narrativa com os alunos, a professora complementará as 

informações contidas na narrativa com uma apresentação em PowerPoint que 

trata das discussões sobre a natureza da luz na França no início do século XIX, de 
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modo a aprofundar a discussão histórica abordada.  

4) Antes de finalizar a aula, será entregue aos alunos a segunda parte da narrativa 

“Desvelando a natureza da luz”, para que eles efetuem a leitura em casa antes da 

aula seguinte. 

Recursos materiais Apresentação PowerPoint; material impresso: narrativa histórica. 

Estratégia Leitura coletiva, em voz alta; discussão dialogada; também será utilizada a 

metodologia de ensino de aula expositiva-dialogada, utilizando projeção de slides, de 

modo a complementar as discussões envolvidas na narrativa histórica. 

Tempo 120 minutos 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 

 

Quadro 9 – Descrição do terceiro encontro 
Título: Controvérsias sobre a natureza da luz na Grã-Bretanha no início do século XIX. 

Objetivo:  HFC: 

 Compreender as discussões sobre a natureza da luz dentro do contexto científico 

britânico do início do século XIX; 

 Compreender os estudos de Thomas Young na teoria ondulatória da luz; 

 Compreender a controvérsia teoria ondulatória versus teoria corpuscular da luz – 

década de 1830. 

NDC: Discutir os seguintes temas de NDC: 

 Papel dos indivíduos/sujeitos e da comunidade científica; 

 Questões morais, éticas e políticas; 

 A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura científica/pressupostos 

epistemológicos do período); 

 Controvérsias históricas e contemporâneas na ciência; 

 Papel da observação, experimentação, lógica, argumentos racionais e pensamento 

teórico; 

 Influências teóricas sobre observações e experiências; 

 Hipóteses, previsões e testes; 

 Avaliação de teorias; 

 Visão do senso comum sobre o método científico (sequência passo-a-passo); 

 Noção de modelo científico; 

 Papel da Matemática; 

 Poder e limitações do conhecimento científico; 

 Atividades Profissionais; 

 Ciência e Crenças Filosóficas. 

Desenvolvimento do 

encontro 

1) Inicialmente, a professora estimulará a discussão da 2ª parte da narrativa histórica 

“Desvelando a natureza da luz” que aborda as controvérsias sobre a natureza da 

luz na Grã-Bretanha no início do século XIX, enfocando os temas e questões de 
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NDC que podem ser abordados a partir da discussão histórica contida na 

narrativa.  

2) A professora conduzirá a dinâmica da sala de aula, instigando os alunos a discutir 

sobre as questões de NDC contidas na segunda parte da narrativa, de modo que 

propicie melhor discussão dos pressupostos epistemológicos envolvidos no 

episódio histórico estudado. 

3) Após a discussão da narrativa com os alunos, a professora complementará as 

informações contidas na narrativa com uma apresentação em PowerPoint que 

trata das discussões sobre a natureza da luz na Grã-Bretanha no início do século 

XIX, de modo a aprofundar a discussão histórica abordada.  

4) Antes de finalizar a aula, será solicitado que os alunos respondam em casa e 

tragam para discussão na próxima aula, as questões de NDC contidas no final da 

narrativa “Desvelando a natureza da luz”. Essas questões estão embasadas nos 

temas de NDC discutidos ao longo da narrativa histórica. 

Recursos materiais Apresentação PowerPoint; material impresso: narrativa histórica. 

Estratégia Leitura coletiva, em voz alta; discussão dialogada; também será utilizada a 

metodologia de ensino de aula expositiva-dialogada, utilizando projeção de slides, de 

modo a complementar as discussões envolvidas na narrativa histórica. 

Tempo 120 minutos 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 

  

Quadro 10 – Descrição do quarto encontro 
Título: Discussão coletiva sobre NDC. 

Objetivo:  NDC: Recapitular as discussões sobre NDC feitas nos encontros anteriores. 

Desenvolvimento do 

encontro 

1) Nessa aula, a professora conduzirá a discussão, buscando recapitular os 

principais temas de NDC abordados ao longo da intervenção, a partir da 

discussão coletiva das respostas dadas pelos alunos às questões de NDC que eles 

responderam em casa.  

Recursos materiais Material impresso: questões sobre NDC que constam ao final da narrativa. 

Estratégia Discussão dialogada. 

Tempo 120 minutos 

Fonte: Quadro elaborado pela própria autora. 

 

Em relação às discussões desenvolvidas em sala de aula, a professora tem o papel de 

orientar os alunos a considerar explícita e reflexivamente como o episódio histórico 

examinado poderia ajudar na compreensão dos temas da NDC. A professora deve explorar as 

questões de NDC de modo a incentivar os alunos a participarem das discussões histórico-

filosóficas. 



137 

 

 
 

 

5.1.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Em nossa pesquisa, foram utilizadas as seguintes ferramentas como instrumentos de 

coleta de dados: 

1) As notas de campo efetuadas pela professora-pesquisadora ao final de cada aula; 

2) Gravação de áudio das discussões em sala; 

3) Respostas dos alunos às questões de NDC contidas no final da narrativa histórica 

utilizada. 

4) Entrevistas individuais ao final do processo. 

As notas de campo consistem no relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A entrevista permite o aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de 

coleta de alcance mais superficial, como o questionário. Cabe destacar a entrevista 

semiestruturada, que possui um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo 

que o entrevistador faça as necessárias adaptações (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

A entrevista é um instrumento utilizado amplamente na pesquisa em torno da temática 

Natureza da Ciência, especialmente na forma semiestruturada (HODSON, 2014). Nesse tipo 

de entrevista, o pesquisador se orienta por um roteiro de questões, que serve como uma lista 

dos temas a serem investigados, mas proporcionando liberdade ao entrevistador para explorar 

aspectos particulares que surgem no decorrer do diálogo com o entrevistado. Distingue-se da 

entrevista estruturada, na qual o entrevistador realiza as perguntas e o entrevistado as 

responde, sem que haja liberdade para ir além do que consta no roteiro de questões, 

diminuindo o grau de dialogicidade entre entrevistador e entrevistado. 

Nossa investigação pode ser caracterizada como uma pesquisa qualitativa. Nesse tipo de 

pesquisa: 1) as circunstâncias particulares em que um determinado objeto se insere são 

essenciais para que se possa entendê-lo; 2) os dados coletados são predominantemente 

descritivos, incluindo descrições de pessoas, situações, acontecimentos; transcrições de 

entrevista e de depoimentos; notas de campo; 3) a preocupação com o processo é maior do 

que com o produto ou resultados: o interesse do pesquisador ao estudar um determinado 

problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas. (LUDKE; ANDRÉ, 1986; BOGDAN; BIKLEN, 1994). 
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Entre as várias formas que pode assumir uma pesquisa qualitativa, destacam-se a 

pesquisa do tipo etnográfico e o estudo de caso (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Nossa pesquisa 

pode ser caracterizada como o estudo de caso, uma vez que desenvolvemos o estudo de uma 

realidade específica. Trata-se de uma análise voltada a uma situação específica, única, com as 

características e particularidades do seu contexto de aplicação. 

 Entre as características dos estudos de caso, Ludke e André (1986) ressaltam que esses: 

1) buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; 2) usam uma variedade de 

fontes de informação (pesquisador recorre a uma variedade de dados, coletados em diferentes 

momentos e em situações variadas); 3) os dados do estudo de caso podem ser apresentados 

numa variedade de formas (os relatos escritos apresentam, geralmente, um estilo narrativo, 

ilustrado por citações, exemplos e descrições). 

 

5.1.3 Contexto da Pesquisa 

 

A intervenção piloto foi desenvolvida em uma turma da disciplina História da Física do 

curso de Licenciatura em Física, do período noturno, da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB), no segundo semestre de 2018 (2018.2). A disciplina é semestral, com dois encontros 

semanais, de 120 minutos cada. A turma era composta por quatro alunos. 

No plano de integralização curricular do curso de Licenciatura em Física da UEPB do 

período noturno, a disciplina de História da Física é oferecida aos alunos do oitavo período do 

curso e tem como pré-requisito ter cursado as Físicas Gerais I, II, III e IV. No quadro 5, a 

seguir, apresentamos a ementa da disciplina disponibilizada no site da universidade. 

 

Quadro 11 – Ementa - História da Física (UEPB) 

Disciplina: História da Física 

Ementa: 

 Perspectivas em história da ciência. A relação entre a história da ciência e o ensino de física. Periodização da 

história da ciência. Ciência Antiga e Ciência Moderna. Estudos sobre o movimento: os trabalhos de 

Aristóteles, Galileu, Newton, Descartes, Leibniz e Lagrange. História da astronomia: modelos de universo. 

História da termodinâmica: visão macroscópica e microscópica. Óptica: natureza da luz e óptica geométrica. 

História da eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. As radiações. Modelos atômicos. Teoria da 

relatividade antes e depois de Einstein. Formalismos da mecânica quântica. Física de partículas e física 

nuclear: a contribuição brasileira. 

Bibliografia Básica: 

 SILVA, C. C. (org.) – Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no ensino. São 
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Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.  

GALILEI, G. Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano. Trad. Pablo 

Rubén Mariconda. São Paulo: Discurso Editorial, EINSTEIN, A.; INFIELD, L. A evolução da física. Rio de 

janeiro: Editora Guanabara, 1988.  

Bibliografia Complementar:  

FREIRE JR., O.; CARVALHO NETO, R. O universo dos quanta: uma breve história da física moderna. São 

Paulo: FTD, 1997 

MARTINS, R.A. O universo: teorias sobre sua origem e evolução. 5ª ed. São Paulo: Moderna, 1997. 

 MATTHEWS, M. R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de aproximação. Caderno 

Catarinense de Ensino de Física, 12 (3):164-214, 1995. ARTIGOS DE PERIÓDICOS especializados. 

Fonte: http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/0107-2016-PPC-Campus-I-CCT-Fisica-

ANEXO.pdf. 

 

No segundo semestre de 2018, a disciplina estava sendo ministrada pelo professor José 

Antônio Ferreira Pinto, mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela UEPB e 

doutorando pelo programa de Pós-Graduação Interunidades da USP. 

Por fim, salientamos que o planejamento das atividades esteve ligado ao programa da 

disciplina, disponibilizado com antecedência pelo professor da turma. Ao analisar o programa 

curricular da disciplina, decidimos, juntamente com o professor, aplicar a sequência dentro do 

conteúdo da história da óptica - natureza da luz e óptica geométrica. Dessa maneira, a 

sequência didática foi aplicada entre os dias 10 e 24 de outubro de 2018. 

 

5.1.4 Análise da Intervenção Piloto 

  

Primeiro encontro 

 

No primeiro encontro, tínhamos como objetivo discutir sobre aspectos sociais da 

sociedade francesa e britânica, tomando como base a exibição de um trecho do filme 

“Germinal”. Dessa maneira, inicialmente, foram exibidos 40 minutos do referido filme. Na 

sequência, a professora-pesquisadora estimulou os alunos a colocarem aspectos sobre o filme 

exibido e deu-se a discussão de aspectos da sociedade francesa e britânica de fins do século 

XVIII e início do século XIX, embasada em apresentação em slides feita pela professora-

pesquisadora. 

No geral, acredito que a aula contribuiu positivamente para o desenvolvimento da 

proposta, uma vez que conseguimos discutir com os alunos aspectos políticos, econômicos, 

sociais e culturais da sociedade francesa e britânica de fins do período, bem como a relação 

http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/0107-2016-PPC-Campus-I-CCT-Fisica-ANEXO.pdf
http://proreitorias.uepb.edu.br/prograd/download/0107-2016-PPC-Campus-I-CCT-Fisica-ANEXO.pdf
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desses aspectos com o estímulo dado à ciência na época. Considero importante que os alunos 

compreendam o contexto social em que estavam acontecendo as discussões sobre a natureza 

da luz no período estudado. 

Durante a aula, conseguimos abordar o processo de industrialização que ocorria e os 

aspectos decorrentes desse episódio, como a exploração de mão de obra de trabalho, a 

ascensão da burguesia, o estímulo dado à ciência, em especial na França, entre outros 

aspectos. Dessa maneira, a aula conseguiu atingir seu objetivo de dar um panorama geral do 

contexto social e econômico de fins do século XVIII e início do século XIX. 

 

Segundo Encontro 

 

No segundo encontro, tínhamos como objetivo abordar diversos temas de NDC 

(detalhados no quadro 8), tomando como base a discussão da primeira parte da narrativa 

“Desvelando a natureza da luz”, que retrata as controvérsias sobre a natureza da luz na França 

no início do século XIX.  

Nesse encontro, a aula consistiu na discussão dialogada sobre o episódio histórico, 

tomando como base a narrativa histórica. Dentro da discussão da narrativa, foram feitos 

questionamentos referentes aos temas de NDC a serem trabalhados para que os alunos 

também pudessem se posicionar e dialogar entre si sobre aspectos relacionados à construção 

do conhecimento científico. Essa discussão sempre mediada pela professora. Dessa maneira, 

foram problematizados diversos aspectos sobre a NDC, sempre tomando como base a 

discussão da narrativa histórica, por exemplo – Qual papel a experimentação exerce na 

construção da ciência? Que diferenças existem entre observação e inferência? Qual papel o 

pensamento teórico exerce na construção do conhecimento científico? Qual a influência de 

fatores extracientíficos no processo de construção e aceitação de novos conhecimentos? – 

dentre outros. 

Toda a discussão ocorrida em sala foi gravada e após análise da gravação em áudio, 

verificamos que foram abordados os seguintes temas de NDC no segundo encontro: 1) Papel 

dos indivíduos/sujeitos e da comunidade científica; 2) Questões morais, éticas e políticas; 3) 

A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura científica/pressupostos 

epistemológicos do período); 4) Comunicação do conhecimento científico dentro da 

comunidade científica e em domínio público; 5) Controvérsias históricas e contemporâneas  

na ciência; 6) Empírico vs. Teórico; 7) Influências teóricas sobre observações e experiências; 
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8) Observação e inferência; 9) Avaliação de teorias; 10) Papel da Matemática; 11) Poder e 

limitações do conhecimento científico; 12) Ciência e Crenças Filosóficas. 

Em relação à estratégia utilizada para discussão da narrativa histórica em sala, 

consideramos que a mesma foi satisfatória, uma vez que os alunos participaram do debate. No 

geral, avaliamos que os alunos se interessaram pela discussão da narrativa e procuraram 

participar das discussões sobre NDC colocadas em sala. No entanto, procuramos abordar 

muitos temas de NDC e a discussão acabou ficando superficial. Os alunos, em geral, 

apresentaram uma concepção sobre a ciência em que associam experimentação, matemática e 

prova do conhecimento científico. O conhecimento científico melhor é aquele que é provado 

experimentalmente e que usa ferramentas matemáticas. A professora-pesquisadora acabou 

não problematizando melhor a visão deles, no intuito de dar conta da discussão da narrativa e 

dos temas de NDC objetivados de serem discutidos em sala. 

Além disso, por tentar trabalhar muitos temas/questões de NDC, a discussão da parte 

final do episódio histórico, que retrata os estudos de Fresnel sobre polarização, ondas 

transversais e modelos de éter, também acabou ficando comprometida.  

Nesse sentido, consideramos fundamental uma redução nos temas de NDC a serem 

trabalhados no segundo encontro. Dessa maneira, o episódio histórico poderá ser melhor 

abordado e os temas de NDC melhor problematizados. 

 

Terceiro encontro 

 

No terceiro encontro, tínhamos como objetivo abordar diversos temas de NDC 

(detalhados no quadro 9), tomando como base a discussão da segunda parte da narrativa 

“Desvelando a natureza da luz”, que retrata as controvérsias sobre a natureza da luz na Grã-

Bretanha no início do século XIX. Dessa maneira, seguimos a mesma estratégia adotada no 

encontro anterior de discussão dialogada sobre o episódio histórico, tomando como base a 

narrativa histórica e inserindo questões sobre os temas de NDC a serem trabalhados ao longo 

da discussão da narrativa histórica. Nesse encontro foram questionados, por exemplo – Qual 

papel as sociedades científicas exercem no processo de desenvolvimento dos conhecimentos 

científicos? Você acredita que a ciência segue um método padrão em sua prática? Como 

pressupostos epistemológicos do contexto influenciam no processo de desenvolvimento e 

aceitação das teorias científicas? Quais fatores influenciam no processo de avaliação entre 

teorias concorrentes? – dentre outros. 
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 Após análise da gravação em áudio das discussões ocorridas em sala, verificamos que 

foram abordados os seguintes temas de NDC no terceiro encontro: 1) Papel dos 

indivíduos/sujeitos e da comunidade científica; 2) Questões morais, éticas e políticas; 3) A 

ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura científica/pressupostos 

epistemológicos do período); 4) Controvérsias históricas e contemporâneas  na ciência 

(aspectos epistemológicos, conceituais e políticos envolvidos na controvérsia TO versus TC – 

década de 1830); 5) Empírico vs. Teórico; 6) Hipóteses, previsões e testes; 7) Influências 

teóricas sobre observações e experiências; 8) Observação e inferência; 9) Avaliação de 

teorias; 10) Papel da Matemática; 11) Poder e limitações do conhecimento científico; 12) 

Ciência e Crenças Filosóficas; 13) Ciência e outros tipos de conhecimento; 14) Visão do 

senso comum sobre o método científico (sequência passo-a-passo). 

Nessa aula, diferentemente da anterior, os alunos quase não se posicionaram. A aula 

consistiu mais na exposição da professora-pesquisadora sobre o episódio histórico em si e 

sobre a relação entre os estudos sobre a natureza da luz e os pressupostos epistemológicos do 

período.  

Cabe ressaltar a complexidade envolvida no episódio histórico – são muitos estudiosos 

envolvidos. Nesse encontro, os alunos sentiram a necessidade de recapitular discussões da 

aula anterior (contexto francês).  No entanto, consideramos que parte dessa dificuldade se 

deve ao fato dos alunos não terem lido a segunda parte da narrativa em casa. Apenas um 

aluno havia lido, e ele não se posicionava nas discussões. 

Nessa aula, os alunos, no geral, apresentaram uma visão de que o conhecimento é fruto 

de um processo de melhora constante. Um estudioso vem sempre melhorar algo que já existe. 

Percebi que eles não têm uma ideia muito clara do que são pressupostos epistemológicos 

envolvidos no fazer científico e os confundem com aspectos teóricos. Além disso, os alunos 

atribuem importante papel a matemática. Apesar de considerarem que é possível produzir 

conhecimento sem a matemática, conhecimento científico que envolve matemática é sempre 

considerado superior. 

Novamente, devido à grande quantidade de temas de NDC a serem trabalhados no 

encontro, a professora-pesquisadora não conseguiu problematizar melhor os aspectos de NDC 

acima citados. Assim, consideramos de grande importância diminuir expressivamente a 

quantidade de temas de NDC a serem trabalhados durante a discussão da segunda parte da 

narrativa. 
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Quarto encontro 

 

O quarto encontro seria destinado a recapitular os temas de NDC abordados ao longo 

dos dois últimos encontros com base nas respostas dos alunos ao questionário. No entanto, os 

alunos não haviam respondido o questionário em casa. Dessa maneira, o tempo do quarto 

encontro foi destinado a responder o questionário. 

 

Questionário  

 

Nas respostas ao questionário, os alunos, no geral, não desenvolveram uma 

argumentação mais detalhada tomando como base aspectos do episódio histórico discutido. 

Os estudantes apresentaram, na maioria das vezes, respostas gerais e vagas. Por exemplo, ao 

serem questionados sobre a existência de controvérsias no desenvolvimento do conhecimento 

científico, um aluno apresentou como resposta: “Sim, pois como observamos nas narrativas a 

ciência ela está em processo de descobertas e acredito sim que até hoje temos muitas coisas a 

ser descobertas melhorar e desenvolvidas” (ALUNO 3, questão 4). 

Na questão 6, na qual questionamos se a ciência segue um método padrão em sua 

prática, um aluno respondeu: “Não, o processo científico não é realizado por um único 

método pela existência de concepções diferentes” (ALUNO 1, questão 6). 

Na questão 7, na qual questionamos os fatores que influenciavam no processo de 

avaliação entre teorias concorrentes, um aluno respondeu: “O processo avaliativo acontecia 

com estabelecimento de fatores influenciadores da época, onde o trabalho que mais se 

encaixasse com esses fatores, seriam melhor avaliados” (ALUNO 2, questão 7). 

Os alunos também apresentaram diversas concepções consideradas problemáticas sobre 

aspectos de NDC. Por exemplo, ao serem questionados se o conhecimento científico pode ser 

provado (questão 8), um aluno respondeu: “ Por várias análises (hipóteses, experimentação, 

etc...)” (ALUNO 4, questão 8), enquanto outro respondeu: “O conhecimento científico pode 

ser provado, mas sempre não” (ALUNO 1, questão 8). 

 

Entrevista 

 

A entrevista semiestruturada foi dividida em duas partes. Na primeira parte, buscamos a 

opinião dos alunos sobre a proposta desenvolvida. Dessa maneira, a professora-pesquisadora 
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conversou com eles sobre: a narrativa (texto); a estratégia de ensino utilizada em sala; o 

questionário; entre outros aspectos. Na segunda parte, buscamos esclarecer melhor aspectos 

de NDC que haviam sido abordados no questionário.  

O roteiro da primeira parte da entrevista era igual para todos os alunos e, em linhas 

gerais, contemplou os seguintes aspectos: 

  O hábito de leitura por parte dos estudantes; 

   A discussão de textos, em forma de narrativas históricas, em outras disciplinas do 

curso; 

  A leitura e interação dos estudantes com a narrativa histórica “Desvelando a natureza 

da luz”; 

  O posicionamento do estudante sobre a proposta desenvolvida durante as aulas – 

estratégias didáticas utilizadas e atividades realizadas ao logo da proposta desenvolvida; 

  A compreensão do estudante acerca do episódio histórico. 

 

O roteiro da segunda parte, por sua vez, foi elaborado a partir da leitura das respostas 

dos alunos ao questionário, sendo, portanto, individual. Essa parte da entrevista envolvia o 

questionamento acerca de aspectos contraditórios ou equivocados apresentados nas respostas 

ao questionário. 

Na primeira parte da entrevista, os alunos apontaram que gostaram muito da abordagem 

do episódio histórico por meio da narrativa e que a leitura da mesma havia sido relativamente 

fácil e prazerosa. Dois alunos afirmaram que gostaram mais da primeira parte da narrativa 

(contexto francês), justamente porque o texto tinha um caráter mais ficcional, de diálogo. 

Outro ponto positivo apontado por eles foi a utilização da discussão coletiva em sala de aula 

para abordar a narrativa, fato que os deixou abertos a participarem.  

Em relação ao questionário, a maioria considerou que o mesmo estava dentro do que foi 

abordado em sala. No entanto, um aluno apontou que havia alguns termos novos, fato que 

dificultou a compreensão do mesmo. Enquanto outro aluno ainda considerou o questionário 

complexo e com muita informação a ser respondida. Por fim, os alunos reclamaram do tempo 

transcorrido entre as aulas e a realização da entrevista. 

Na segunda parte da entrevista, referente às discussões de aspectos sobre NDC, 

procuramos esclarecer, individualmente, aspectos problemáticos nas respostas ao 

questionário. Assim, a professora-pesquisadora procurou esclarecer o que os alunos 

entendiam por pressupostos epistemológicos; a existência de observações neutras; a visão que 
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o conhecimento científico pode ser provado e que conhecimento que envolve experimentação 

é melhor; a ideia de método científico padrão, dentre outros aspectos.  

A análise da gravação em áudio da segunda parte da entrevista corroborou os dados 

obtidos nas gravações em áudio das discussões ocorridas em sala de aula, bem como os dados 

obtidos a partir das respostas dos alunos ao questionário. Na entrevista os alunos também não 

conseguiram trazer uma argumentação mais detalhada e coerente sobre aspectos da NDC. 

Após análise da entrevista, novamente ficou evidente que os alunos: 1) mantém a concepção 

de que a experimentação é a forma de comprovação do conhecimento científico; que o 

conhecimento que envolve experimentação e matemática é considerado melhor; 2) não fazem 

uma distinção muito clara entre defesas epistemológicas do período e aspectos teóricos. Por 

exemplo, ao questioná-los sobre o papel dos pressupostos epistemológicos do período no 

desenvolvimento dos estudos sobre a natureza da luz, eles direcionaram as respostas em 

relação à defesa da teoria ondulatória ou da teoria corpuscular da luz por parte dos estudiosos; 

3) não conseguem problematizar os diversos fatores envolvidos na avaliação entre teorias 

concorrentes, dentre outros aspectos.  

Enfim, a análise da entrevista corroborou nossa defesa de que os temas de NDC a serem 

trabalhados em sala de aula, a partir da narrativa histórica, devem ser significativamente 

reduzidos, de modo que sejam melhor problematizados. 

 

Considerações gerais sobre a intervenção piloto  

 

Após análise da intervenção piloto, gostaríamos de destacar os seguintes aspectos que 

consideramos como pontos negativos, devendo, portanto, ser melhor avaliados no 

planejamento da segunda intervenção: 

1) Tempo efetivo de aula bem menor que o tempo de aula programado na proposta. 

Havíamos programado 120 minutos de aula em cada encontro. No entanto, o tempo 

efetivo não passou de 80 minutos de aula; 

2) Falta de leitura prévia da narrativa histórica, por parte de alguns alunos. Por exemplo, a 

falta de leitura, por parte da maioria dos alunos, prejudicou a discussão coletiva sobre o 

contexto britânico; 

3) Muitos temas de NDC para serem abordados em cada encontro, fato que deixou a 

discussão superficial. Nesse sentido, as concepções sobre ciência que os alunos 
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apresentaram durante as aulas não foram melhor problematizadas, no intuito de seguir 

com a discussão da narrativa. 

4) No questionário, os alunos, no geral, não desenvolveram uma argumentação mais 

detalhada tomando como base aspectos do episódio histórico discutido. A maioria 

apresentou respostas gerais e vagas.  

5) Sobre o episódio histórico, um aluno apontou que a falta de contato com discussões 

anteriores sobre a natureza da luz dificultou o entendimento do episódio histórico, 

enquanto outros dois alunos reclamaram da complexidade envolvida no episódio 

histórico – muitos personagens envolvidos. 

 

Por outro lado, entre os aspectos positivos da aplicação da intervenção piloto, podemos 

citar: 

1) Alunos se mostraram interessados e participaram das discussões realizadas em sala; 

2) Consideramos importante a discussão do contexto sócio-econômico do período, uma 

vez que conseguimos abordar diversos aspectos da sociedade francesa e britânica do 

período, como o processo de industrialização que ocorria, entre outros aspectos. Os 

alunos também gostaram muito da iniciativa de exibição do filme “Germinal”.  

3) A discussão em sala, tomando como base a narrativa histórica, permitiu a 

problematização dos temas de NDC, objetivados de serem discutidos em cada encontro. 

No entanto, como apontado anteriormente, consideramos que o número de temas de 

NDC a serem trabalhados em cada encontro deve ser significativamente reduzido, de 

modo que os temas sejam melhor problematizados. 

4) Conseguimos trabalhar a relação entre as discussões sobre a natureza da luz e os 

pressupostos epistemológicos defendidos no período. 

5) Os alunos gostaram da narrativa (texto escrito). Todos os alunos mencionaram que 

gostaram muito da leitura da narrativa e das discussões ocorridas em sala. Acharam a 

leitura leve e que proporcionou uma melhor compreensão do episódio histórico. 

 

Levando em consideração a análise da intervenção piloto, reformulamos a sequência 

didática proposta, que foi aplicada novamente no primeiro semestre de 2019.  

 

5.2 Segunda Intervenção 
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5.2.1 Sequência Didática reformulada 

 

A nova proposta de sequência didática seguiu basicamente a mesma estrutura da 

proposta desenvolvida na intervenção piloto (quatro encontros + entrevista). Dessa maneira, 

não apresentaremos em detalhes o planejamento referente à segunda intervenção. Isso se 

justifica pelos seguintes motivos: pontos em comum a respeito da estrutura, estratégias e 

atividades, de maneira que as considerações feitas em relação à intervenção piloto são válidas, 

em grande extensão, para esta. Os ajustes realizados após a análise da intervenção piloto são 

aqui descritos. As alterações consistiram em: 

1) O número de temas de NDC a serem trabalhados no segundo e terceiro encontro foi 

significativamente reduzido: 

Segundo encontro: temas de NDC a serem trabalhados: 1) Questões morais, éticas e 

políticas; 2) A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura 

científica/pressupostos epistemológicos do período); 3) Influências teóricas sobre 

observações e experiências; 4) Avaliação de teorias. 

Terceiro encontro: temas de NDC a serem trabalhados: 1) Questões morais, éticas e 

políticas; 2) A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura 

científica/pressupostos epistemológicos do período); 3) Controvérsias históricas na 

ciência; 4) Avaliação de teorias. 

Cabe ressaltar que optamos por discutir, nessa segunda intervenção, os temas de NDC 

que, de um modo geral, permeiam a discussão de todo o episódio histórico.  

2) Entrega de resenha da narrativa, objeto de leitura em casa, no dia de aula em que 

houvesse discussão da mesma, isto é, no segundo encontro os alunos deveriam 

entregar uma resenha referente à leitura da primeira parte da narrativa histórica 

(contexto francês), enquanto no terceiro encontro eles deveriam entregar uma resenha 

referente à leitura da segunda parte da narrativa (contexto britânico). Essa atividade 

contabilizava para a nota da disciplina. 

3) Apresentação de um panorama geral do episódio histórico estudado, por meio do 

quadro 3 – Revisão geral sobre a óptica na primeira metade do século XIX (disponível 

no capítulo 3 desta tese), ao final do terceiro encontro, de modo a sintetizar as 

discussões realizadas, uma vez que ao final da intervenção piloto os alunos haviam 

reclamado da complexidade envolvida no episódio histórico discutido.  
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4) O quarto encontro foi destinado à aplicação do questionário sobre NDC, uma vez que 

após a análise da intervenção piloto, consideramos que o questionário deve ser 

respondido em sala de aula, sem consulta, como efetivamente ocorreu na intervenção 

piloto. Além disso, consideramos que a outra atividade que estava prevista para o 

quarto encontro (recapitulação dos temas de NDC discutidos nos encontros 2 e 3) 

poderia influenciar nas concepções sobre NDC que os alunos apresentariam no 

momento da entrevista. E este é justamente o momento de procurar compreender 

melhor o entendimento dos alunos sobre os temas de NDC a partir das discussões 

efetuadas em sala de aula, com base na leitura da narrativa histórica. 

5) O questionário sobre NDC foi significativamente reduzido (nova versão do 

questionário – apêndice B), em concordância com o fato de que os temas de NDC 

objetivados de serem trabalhados na segunda intervenção também foram reduzidos. 

 

As demais atividades e estratégias da segunda intervenção se desenvolveram de acordo 

com as atividades desenvolvidas na intervenção piloto. As entrevistas foram realizadas após o 

término dos quatro encontros. 

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, cabe destacar que foram utilizadas as 

mesmas ferramentas que haviam sido utilizadas na intervenção piloto. 

 

5.2.2 Contexto da pesquisa 

 

A segunda intervenção foi desenvolvida em duas turmas da disciplina História da Física 

do curso de Licenciatura em Física, da UEPB. Uma turma do período diurno e outra turma do 

período noturno. Cabe destacar que a disciplina do período diurno tem as mesmas 

características da disciplina oferecida ao período noturno (mesma ementa, mesma carga 

horária semanal, mesmos pré-requisitos).  

No primeiro semestre de 2019, a disciplina estava sendo ministrada pela professora Ana 

Paula Bispo da Silva, coorientadora desta pesquisa. A turma da manhã era composta por 15 

alunos e a turma da noite por 11 alunos. As aulas da turma da noite ocorriam nas segundas e 

quartas, enquanto as aulas da turma da manhã ocorriam nas terças e quintas. A segunda 

intervenção didática ocorreu entre os dias 11 e 26 de março de 2019. 

Analisaremos as atividades desenvolvidas na segunda intervenção didática em um 

capítulo separado, uma vez que traremos uma análise mais detalhada acerca da discussão e 

compreensão dos temas de NDC problematizados ao longo da proposta.   
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6 ANÁLISE DA SEGUNDA INTERVENÇÃO DIDÁTICA 

 

Neste capítulo, analisaremos a segunda intervenção didática. Iniciaremos com as 

atividades desenvolvidas ao longo de toda a intervenção, problematizando aspectos que 

interferiram ou ajudaram no planejamento proposto. Ou seja, discutiremos como as atividades 

propostas ocorreram, efetivamente, no contexto de sala de aula. Posteriormente, partiremos 

para análise dos temas de NDC trabalhados na proposta. Na análise, buscamos nos debruçar 

sobre as questões que guiaram o desenvolvimento dessa proposta: Quais as potencialidades e 

dificuldades de trabalhar temas da NDC a partir de narrativas históricas? Como narrativas 

históricas podem fomentar a discussão e compreensão de temas da NDC? 

Para fazer a análise tomamos como base os dados coletados ao longo do processo de 

intervenção: áudios gravados durante as aulas; informações contidas no diário de campo da 

professora-pesquisadora; respostas dos alunos ao questionário de Natureza da Ciência; 

entrevistas semiestruturadas realizadas individualmente ao final do processo. 

 

   6.2 Avaliação da unidade desenvolvida  

 

Na sequência, analisaremos as atividades desenvolvidas em cada etapa da intervenção. 

Antes disso, gostaríamos de esclarecer que todas as atividades propostas na sequência didática 

foram desenvolvidas nas duas turmas. Uma vez que não houve diferenças significativas entre 

as turmas que justificassem uma análise em separado, optamos por fazer uma análise em 

conjunto das duas turmas.  

 

Primeiro Encontro  

 

O primeiro encontro foi destinado a abordar aspectos do contexto sócio-histórico-

cultural francês e britânico de fins do século XVIII e início do século XIX, tomando como 

base a exibição de trecho do filme “Germinal”. Buscamos discutir a relação entre esses 

aspectos contextuais com o desenvolvimento da ciência no período.  

Inicialmente, foi apresentada aos alunos a proposta de intervenção que seria 

desenvolvida ao longo dos próximos encontros. Como se tratava de uma pesquisa de 

doutorado, foi explicitado aos estudantes que seria necessário fazer gravação em áudio das 
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discussões ocorridas em sala. Assim, a professora-pesquisadora solicitou que eles assinassem 

o termo de livre consentimento. Nenhum dos estudantes se objetou a assinar o termo.  

Na sequência, foi exibido um trecho de trinta minutos do filme “Germinal” e, 

posteriormente, discutidos aspectos do contexto social, histórico, econômico e cultural da 

França e da Inglaterra em fins do século XVIII e início do século XIX.  

De um modo geral, os alunos demonstraram interesse nas discussões. Após a exibição 

do filme e início da discussão, os alunos destacaram aspectos importantes que se passaram no 

filme, como podemos perceber nas falas
72

 deles:  

 

A vida era difícil naquela época para quem era pobre  

Operários sujos de carvão 

Baixa expectativa de vida  

Povo pobre 

Miserável 

Falta de luz 

Problemas econômicos, desemprego, miséria 

Uma vida muito difícil 

Crianças trabalhando 

Baixo salário 

Pessoas tomando banho na mesma água 

 

Ao longo da discussão, embasada na apresentação de slides, os alunos interviram, ora 

recorrendo a conhecimentos que eles já possuíam, ora contextualizando com aspectos do 

próprio filme, citando aspectos do período: 

 

Desenvolvimento das máquinas a vapor 

Revolução Industrial 

Revolução Francesa 

Exploração do carvão mineral 

Surgimento da burguesia 

 

Por fim, acreditamos que esse encontro conseguiu atingir seu objetivo de dar um 

panorama geral do contexto sócio-histórico-cultural de fins do século XVIII e início do século 

XIX. Além disso, abordamos a relação entre o contexto socioeconômico da época e aspectos 

científicos do período – valorização da experimentação; melhoramento das máquinas; criação 

de sociedades científicas; maior divulgação da filosofia natural entre a burguesia; influência 

de ideais burgueses na construção do conhecimento; inter-relação entre ciência e produção; 

contribuição à ciência advinda de estudiosos nos centros industriais; dentre outros aspectos. 

                                                           
72

 Para garantir maior fidelidade, as falas dos alunos foram transcritas na íntegra. 
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Antes de finalizar a aula, a professora-pesquisadora solicitou que os alunos lessem em 

casa a primeira parte da narrativa histórica (referente ao contexto francês), que seria discutida 

na próxima aula, bem como trouxessem uma resenha de duas páginas (no máximo) do texto. 

A resenha fez parte da nota da unidade. 

 

Segundo Encontro 

 

Nesse encontro, objetivamos discutir o episódio histórico sobre a natureza da luz dentro 

do contexto francês com o propósito de discutir quatro temas de NDC: 1) Questões morais, 

éticas e políticas; 2) A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura 

científica/pressupostos epistemológicos do período); 3) Influências teóricas sobre observações 

e experiências; 4) Avaliação de teorias.  

Antes de iniciar a análise desse encontro, gostaríamos de ressaltar que ocorreram três 

mudanças significativas em relação às atividades que foram propostas na intervenção piloto: o 

número de temas de NDC a serem trabalhados foi significativamente reduzido; as 

questões/problemáticas explícitas sobre NDC foram colocadas ao final da discussão da 

narrativa histórica e não ao longo da discussão da mesma, como ocorreu na intervenção 

piloto. Além disso, foi solicitado uma resenha da narrativa histórica, que os alunos deveriam 

entregar no dia do encontro. Consideramos que essas mudanças influenciaram positivamente 

na proposta desenvolvida ao longo do encontro, como discutiremos melhor na sequência.  

Na turma da noite, participaram oito alunos. Desses, sete entregaram a resenha da 

narrativa objeto de discussão em sala. Na turma da manhã, participaram da aula treze alunos. 

Desses, oito entregaram a resenha da narrativa objeto de discussão em sala. Dessa maneira, a 

maioria dos alunos presentes havia lido a narrativa e entregado a resenha solicitada. Além 

disso, logo no início do encontro, alunos das duas turmas mencionaram que gostaram muito 

da narrativa. Eles demonstraram receptividade à narrativa, mencionando que a leitura havia 

sido instigante. Os alunos da noite mencionaram: 

 

O que eu achei mais massa é o diálogo 

Professora, o personagem principal era Laplace ou era aquele outro?... Laplace era 

o vilão e o outro era o mocinho 

Eu não achei ele o vilão, acho que o antagonista 

A influência de Laplace era muito forte 

Eu só sei que Mariana lançou a semente 

 

Enquanto, os alunos da manhã mencionaram: 
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 Então, mais aí o texto não traz mais somente informações sobre história da ciência, 

da física no caso, como a gente esperava, ele também traz muitas informações 

acerca dos conceitos em si, porque tem uma discussão, a gente vê os personagens, 

eles debatendo o conhecimento que foi construído com base em fatos históricos e 

tal... como é que se deu a construção desse conhecimento, das teorias, dos conceitos 

e tal, aquela coisa toda 

 Eu acho assim, que o texto ele desperta o interesse de quem tá lendo, até mesmo 

uma pessoa que não seja de física, se ela pegar pra ler, eu acho que ela vai achar 

aquela discussão interessante 

Eu não sabia que tinha tido toda essa guerra não 

Vale ressaltar a questão do, da contribuição de que cada cientista teve, não foi só 

um, dois, três não, teve vários cientistas 

Nomes até desconhecidos, que até a gente nunca ouviu falar né 

 

As falas dos alunos corroboraram nossa expectativa de que abordar o episódio histórico 

por meio de uma narrativa ficcional contribuiria para um maior engajamento dos estudantes 

na leitura e compreensão do texto e, consequentemente, uma melhor compreensão do episódio 

histórico. 

Foi explicitado aos alunos, logo no início do encontro, que este seria dividido em dois 

momentos. No primeiro momento, discutiríamos aspectos referentes ao episódio histórico, por 

meio da narrativa histórica que foi lida previamente em casa, com vistas a compreender o 

episódio histórico o máximo possível. No segundo momento, discutiríamos aspectos sobre a 

construção do conhecimento científico, aspectos relacionados à Natureza da Ciência, tomando 

como base o episódio estudado. Assim, inicialmente, tivemos a discussão dialogada sobre o 

episódio histórico, tomando como base a narrativa histórica. No segundo momento, foram 

feitos questionamentos referentes aos temas de NDC a serem trabalhados para que os alunos 

pudessem se posicionar e dialogar entre si sobre aspectos relacionados à construção do 

conhecimento científico. 

A discussão de toda a narrativa foi mediada pela professora-pesquisadora, que buscou 

detalhar ponto por ponto. Inicialmente, os alunos não estavam muito abertos a falar. No 

entanto, a professora-pesquisadora procurou sempre questioná-los sobre aspectos da narrativa 

histórica, buscando estimular a fala deles. Dessa maneira, eles foram, aos poucos, 

apresentando aspectos da narrativa histórica, por exemplo: 

 

Emerson chegou na Academia de Ciências 

 O trabalho de Malus era apoiado em análises matemáticas 

 O problema é que eles se baseavam no éter e o éter não podia ser provado 

experimentalmente 

 Vários desses pesquisadores acabaram, de certo modo, sendo esquecidos, só quem 

estuda história da física é que conhece esses nomes... Arago, Fresnel ninguém ouve 

falar né 

 Fresnel fez experimentos com franjas de difração 
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 Fresnel defendia a teoria ondulatória e usou o princípio de Huygens 

 Nessa época, no século dezenove, é, essas sociedades é, parece que tem um 

corporativismo 

 Eles relacionavam com o som né?! Se o som se propagava num meio, a luz também 

né, deveria se propagar num meio 

 

Os alunos também apresentaram diversos questionamentos sobre o episódio, tais como: 

 

 Antes mais de Thomas Young, existia mais alguma pessoa que defenderam a 

questão ondulatória da luz? 

 É, entre os corpuscularistas eles também defendiam uma ideia de éter? 

 Por que eles não conseguiam entender que a luz podia se comportar das duas 

formas? 

 

Finalizada a discussão da narrativa histórica, partimos para a problematização de 

aspectos da NDC, baseados em questionamentos levantados pela professora-pesquisadora 

acerca dos quatro temas de NDC objetivados de serem discutidos em aula. Inicialmente, a 

professora-pesquisadora destacou novamente a importância de olhar para episódios da 

História da Ciência para compreender aspectos sobre o processo de construção do 

conhecimento científico. 

Nesse segundo momento, foram questionados, explicitamente, aspectos referentes aos 

temas de NDC e foi formulado um debate entre os alunos em sala, como será explicitado na 

discussão da próxima seção
73

. Os alunos iam apresentando seus pontos de vista e discutindo 

entre si, e a professora-pesquisadora tinha o papel de mediar a discussão, problematizando as 

visões sobre NDC apresentadas. 

Promover discussões explícitas sobre os temas de NDC após a discussão da narrativa 

histórica contribuiu positivamente para a dinâmica da aula. Esse fato deixou a discussão da 

narrativa mais fluida, ao contrário da intervenção piloto em que a discussão da narrativa 

histórica era constantemente interrompida para questionar aspectos de NDC, de modo que não 

conseguimos problematizar adequadamente os temas de NDC. Dessa maneira, ficou evidente 

que trabalhar explicitamente os temas da NDC após a discussão da narrativa é bem mais 

viável do que ao longo da narrativa.  

Outro ponto a destacar é que ao longo da discussão foram apresentados aspectos sobre o 

episódio histórico que não constavam na narrativa. A professora-pesquisadora apresentou um 

aprofundamento do episódio, partindo da discussão da narrativa. Dessa maneira, é 

interessante que o professor que deseje utilizar a narrativa em situações de ensino procure 

conhecer melhor o episódio histórico, disponível no capítulo 3 desta tese, uma vez que os 

                                                           
73

 Trataremos das discussões sobre os temas de NDC durante os encontros na próxima seção. 
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alunos também fazem questionamentos sobre o episódio, ao longo da aula, que vão além do 

conteúdo presente na narrativa. 

Por fim, cabe ressaltar que, apesar de a maioria dos alunos presentes terem lido a 

narrativa e entregado a resenha, em cada turma participaram ativamente da discussão apenas 

cerca de cinco alunos. Como mencionado anteriormente, os alunos não são habituados e 

estimulados a discutir. 

Antes de finalizar a aula, a professora-pesquisadora solicitou que os alunos lessem e 

fizessem uma resenha da segunda parte da narrativa histórica, referente às discussões sobre a 

natureza da luz no contexto britânico, para discussão na próxima aula. 

 

Terceiro Encontro 

 

Nesse encontro, tínhamos como objetivo tratar das controvérsias sobre a natureza da luz 

no contexto britânico com vistas a discutir quatro temas de NDC: 1) Questões morais, éticas e 

políticas; 2) A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura científica/pressupostos 

epistemológicos do período); 3) Controvérsias históricas na ciência; 4) Avaliação de teorias. 

O encontro seguiu a mesma estratégia utilizada no encontro anterior, a saber, foi dividido em 

dois momentos. No primeiro momento, discutimos a narrativa histórica e, no segundo 

momento, a problematização dos temas de NDC. 

Na aula da turma da noite, compareceram oito alunos. Entre eles, apenas quatro haviam 

lido a narrativa e entregado a resenha. Na turma da manhã, por outro lado, entre os treze 

alunos presentes, nove haviam lido a narrativa e entregado a resenha.  

A estratégia utilizada para discussão da narrativa histórica e problematização dos temas 

de NDC foi a mesma adotada no encontro anterior. Ao longo da discussão, os alunos 

comentaram diversos aspectos da narrativa: 

 

Essa parte da narrativa foi legal porque a gente já tinha lido o primeiro texto né, 

mostrava mais o contexto francês, já essa parte mostrou mais o contexto inglês e as 

ideias de Newton era bem prevalecentes na época, que os cara lá só admitia uma 

teoria se tivesse como testá-la, eles não gostava do éter na teoria ondulatória 

porque não tinha como testar, é o que mais... 

 A teoria que mais prevalecia na época era a newtoniana né 

 E o texto também fala né, das dificuldades que enfrentava a teoria ondulatória em 

questões de comprovações e experimentações que não podia fazer na época ainda 

na teoria deles 

 É aqui que fala de mais pesquisadores que eu nunca tinha visto na minha vida, tipo 

esse William Whewell 
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 A gente já vê o que... que Lloyd ainda está nesse mesmo contexto de ter dificuldade 

de divulgar trabalho na teoria ondulatória, mesmo tendo passado algum tempo, a 

influência de Newton ainda era muito forte entre os britânicos 

 Os corpuscularistas acreditavam em... peraí... como é o nome... causas 

verdadeiras, enquanto o pessoal da ondulação, eles acreditavam que as hipóteses 

eram causa central de tipo, fazer nascer um conhecimento 

 Eu fiquei convencida de que Lloyd ia ganhar, foi aí que eu fiquei decepcionada com 

o final do texto 

 

Nesse encontro, um ponto que foi muito debatido entre os alunos e que despertou a 

atenção deles foi o uso de Young de extratos dos trabalhos de Newton para corroborar sua 

defesa da teoria ondulatória da luz. Além disso, os alunos fizeram diversos questionamentos 

sobre o episódio: 

 

O estudo da absorção era equivalente a dupla refração? 

Mas, o que é que fez, afinal, é esses novos estudiosos, tipo, deixar Newton de lado, o 

que fez de certo modo, essa teoria cair? 

Essa queda da teoria corpuscular, é, a gente pode dizer que começou nesse 

encontro? 

 Quem foi a primeira pessoa que surgiu com essa ideia do éter? Tem algum 

registro? 

Ele cita até no caso de Newton, né, dizendo que Newton defendia a existência do 

éter. Mas, que Newton na verdade, dizia era que a vibração do éter seria, na 

verdade a colisão de partículas, não era isso? 

 O experimento da fenda dupla, como ele diz aqui, é dele esse experimento? 

 Professora, o que é uma hipótese ad hoc? 

 Nessa época, eles não tinham medido a velocidade da luz não? 

 

Novamente a discussão da narrativa histórica foi mediada pela professora-pesquisadora, 

que buscou estimular a participação dos alunos, bem como apresentou um aprofundamento da 

discussão em relação à narrativa, tomando como base o episódio histórico disponível nesta 

tese.  

Após a discussão de toda narrativa histórica, deu-se a problematização das questões 

sobre NDC. Novamente, tivemos um debate entre os alunos mediado pela professora-

pesquisadora. Nesse encontro, os alunos não desenvolveram uma discussão tão profícua 

quanto na aula anterior. No entanto, consideramos que os temas de NDC objetivados de serem 

trabalhados em sala foram bem problematizados. 

Após as discussões sobre os temas de NDC, a professora-pesquisadora entregou aos 

alunos uma cópia do Quadro 3, que sintetiza todo o episódio histórico estudado.  

Por fim, gostaríamos de ressaltar que as considerações feitas sobre o encontro anterior – 

divisão da aula em dois momentos; entrega de resenha da narrativa pelos alunos; redução do 

número de temas que foram trabalhados; maior conhecimento do episódio por parte do 

professor que vai utilizar a narrativa; mediação da discussão pela professora-pesquisadora – 
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são todas válidas para esse terceiro encontro. Todos esses fatores contribuíram para um 

melhor desempenho nas atividades propostas.  

 

Quarto Encontro 

 

O quarto encontro foi destinado aos alunos responderem o questionário sobre Natureza 

da Ciência. O questionário constava de cinco questões, referentes aos cinco temas de NDC 

trabalhados na proposta, que deveriam ser respondidas individualmente e sem consulta 

(apêndice B). 

 Após uma análise inicial do questionário, observamos que os alunos que tiveram 

melhor desempenho nas resenhas e participaram das discussões em sala, apresentaram uma 

argumentação mais detalhada no questionário, conseguindo fazer uma discussão coerente 

sobre os aspectos de NDC questionados, embasados no episódio discutido. Por outro lado, os 

alunos que não participaram ou não compareceram às aulas, nem entregaram a resenha, não 

conseguiram desenvolver uma argumentação detalhada no questionário. Aliás, apresentaram 

respostas gerais e vagas.  

 

Entrevista 

 

A entrevista foi elaborada após uma análise geral dos vinte e um questionários 

respondidos nas duas turmas. Após análise inicial dos questionários da turma da noite, dos 

sete alunos que responderam, decidimos entrevistar quatro que apresentaram uma maior 

participação em sala e responderam ao questionário de forma mais embasada na narrativa 

histórica estudada. 

Após análise inicial do questionário da turma da manhã, identificamos que, dos 

quatorze questionários respondidos, apenas sete apresentaram uma maior argumentação de 

acordo com a narrativa e a discussão feita em sala. Esses questionários são justamente dos 

alunos que mais participaram das discussões em sala. Eles haviam lido a narrativa e feito as 

resenhas para discutir em sala. Entre esses sete alunos, decidimos entrevistar cinco. Os demais 

não compareceram às duas aulas, ou não leram o texto, ou ficaram distantes da discussão. 

Dessa maneira, nove alunos foram convidados a participar da entrevista, quatro da 

turma da noite e cinco da turma da manhã. Todos eles aceitaram. 
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A entrevista, assim como na intervenção piloto, foi dividida em duas partes. Na 

primeira parte, buscamos conversar com os alunos sobre a proposta desenvolvida em sala 

como um todo – leitura da narrativa histórica, estratégias utilizadas em sala, questionário 

aplicado, dentre outros aspectos
74

.  

Ao serem questionados, inicialmente, sobre a leitura e interação com a narrativa 

histórica “Desvelando a natureza da luz”, todos os alunos entrevistados pontuaram que 

gostaram da leitura do texto, destacando o caráter ficcional, a forma de diálogo que a narrativa 

foi escrita, bem como que era uma leitura simples, instigante, dentre outros aspectos. Entre as 

falas dos alunos, podemos citar: 

 

Principalmente do um. Por que o um é na forma de diálogo, achei que o 

envolvimento dos alunos e principalmente a primeira indagação a respeito da luz se 

é uma onda ou partícula, aí começou todo o diálogo lá e também achei bem 

interessante o sonho, eu queria ter um sonho daquele também. 

Acho que fixou mais na mente, porque quando a gente vai, vai ler uma história 

assim, que tem personagens ou tipo uma conversa, acho que isso puxa mais a 

atenção e nos faz imaginar a cena do que tá acontecendo lá no contexto. 

Gostei do método da escrita do primeiro e do texto em si do segundo. Porque o 

primeiro, do jeito do diálogo, é uma proposta diferente e eu acho que fica mais 

claro, sei lá, fica mais simples de entender as coisas. 

Gostei. Principalmente da primeira, da parte do diálogo, porque eu achei 

interessante do início do embate de ideias dos alunos... Pra mim foi uma leitura 

leve, porque ia instigando o conhecimento e eu queria saber mais e mais e mais. 

Eu gostei, eu achei interessante a narrativa, ela me atraiu, apesar de eu não gostar 

muito dos textos aqui da universidade, eu achei ela muito interessante. Por isso que 

na resenha eu até disse que eu recomendava até pra aluno do ensino médio, porque 

eu achei assim, que era uma leitura que não era enfadonha, era interessante, trazia 

informações que a gente não tá habituado a conhecer, coisa que a gente, realmente 

desconhece, inclusive, o nome dos estudiosos né, que eu fiquei muito surpresa com o 

tanto de gente que tinha por trás de pessoas que a gente normalmente vê né, os 

famosinhos.... A linguagem também que é usada, ela é simples. Acho que todo 

mundo dá pra compreender aquele texto. 

  

Dois alunos, no entanto, também citaram um pouco de dificuldade na leitura: 

 

Algumas partes são meio complicadas e eu acho que precisa ter uma boa base na 

leitura, pra entender algumas coisas. 

O primeiro, é... que era a historinha do rapaz que conversava com os amigos, eu 

gostei, mas eu tive que ler várias vezes, porque era muita informação, aí tipo pra 

captar o máximo que eu podia, eu tive que ler várias vezes. O segundo, que era 

dividido né, eu achei bem mais direta, dava pra entender muito mais fácil do que o 

primeiro. O primeiro é mais interessante, mas, é mais difícil de entender...É bom de 

ler, não é chato. 
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 O roteiro da entrevista está disponível no apêndice C. 



158 

 

 
 

A partir das falas dos alunos podemos perceber que a narrativa cumpriu seu propósito 

de instigar os alunos a compreenderem o episódio histórico, bem como de tornar a leitura 

acerca do episódio mais leve e dinâmica. 

Ao serem questionados se já haviam discutido textos em forma de narrativas ficcionais 

em outras disciplinas do curso todos os alunos afirmaram que não.  

Ao conversarmos sobre o posicionamento deles (alunos entrevistados) sobre a 

proposta desenvolvida durante as aulas – estratégias didáticas utilizadas e atividades 

realizadas ao logo da proposta desenvolvida, pedimos que eles apontassem pontos positivos e 

pontos negativos da proposta desenvolvida: 

 

Eu gostei muito da iniciativa e eu acho que não só aqui na universidade. Mas, nas 

escolas de ensino médio deveriam utilizar essa metodologia que eu acho que vai 

puxar o interesse do aluno. 

A parte da gente ler o texto antes, para ter uma certa base do que irá debater na 

sala, eu acho que, e também o uso da forma do texto que foi proposta pra gente, eu 

acho que já facilitou muito, eu acho que se eu fosse ler um texto sobre a mesma 

história sem ter o mesmo tipo de abordagem que teve esse, eu não teria tanto 

interesse pra ler... é uma história, só que uma história contada de maneira 

diferente, eu gostei dessa parte. 

Ter trazido dois pontos de vista diferentes da história e não uma história linear, 

com cientistas e datas. 

 

Entre os pontos positivos, os alunos também citaram: 1) uma melhor perspectiva de 

participação em sala, que atraiu mais a atenção, de modo que as discussões enriqueceram 

mais o entendimento deles; 2) a explanação em sala da professora-pesquisadora contribuiu 

para um melhor entendimento do episódio histórico; 3) o domínio do conteúdo por parte da 

professora-pesquisadora; 4) proximidade da professora-pesquisadora com os alunos, de modo 

que conseguiu envolver a turma; 5) novas informações trazidas para a turma, em termos de 

história; 6) a exibição do filme, dentre outros aspectos.  

Dessa maneira, destacamos a estratégia de buscar debater o texto previamente lido 

como um ponto positivo nessa proposta. Durante toda a aula, a professora-pesquisadora 

buscou estimular os alunos a participarem. Assim, os alunos iam apresentando o que haviam 

entendido da narrativa, bem como fazendo diversos questionamentos sobre o episódio 

histórico, que eram respondidos pela professora-pesquisadora.  

Entre os pontos negativos, dois alunos citaram a dificuldades que eles têm em dialogar, 

em apresentar seus pontos de vista. Enquanto outro aluno citou pouca escrita no quadro e falta 

de slides. Cabe destacar, aqui, que só foram utilizados slides no primeiro encontro, de modo 

que os encontros de discussão da narrativa histórica consistiram nos debates em si. 
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Em relação ao questionário sobre NDC, todos alunos entrevistados concordaram que o 

questionário estava compatível com o que foi trabalhado em sala. No entanto, um aluno 

colocou que as questões eram muito abertas, de modo que ele teve um pouco de dificuldade 

em responder. 

Ao serem indagados sobre a compreensão acerca do episódio histórico tomando como 

base a leitura da narrativa e as discussões em sala, todos os alunos entrevistados colocaram 

que conseguiram compreender bem o episódio a partir do que foi trabalhado.  

Para finalizar a discussão dessa primeira parte da entrevista, gostaríamos de destacar 

uma fala de um dos alunos entrevistados: 

 

Gostei da iniciativa, porque a história da ciência pode ser a peça chave para uma 

boa aula, porque você consegue, é, hum, quebrar um paradigma vamos dizer assim, 

talvez nem seja um paradigma, mas você quebrar aquele conceito lá que o 

experimento é algo que o pessoal faz e já tá feito, você mostra que teve problemas 

ao longo da história, teve mais gente envolvido que não tem no livro didático. 

 

Na segunda parte da entrevista, buscamos abordar os temas de NDC trabalhados durante 

a sequência desenvolvida em sala. Dessa maneira, elaboramos um roteiro básico de tópicos 

para as entrevistas. As questões centrais do roteiro estavam diretamente relacionadas aos 

cinco temas de NDC trabalhados durante a proposta (apêndice C).  

Dessa forma, objetivamos que o estudante, através da linguagem oral, expusesse seu 

posicionamento acerca dos temas de NDC contemplados na proposta desenvolvida. Em suas 

falas, os alunos forneceram indícios de reflexão crítica e compreensão dos temas trabalhados, 

como discutiremos na próxima seção. 

 

6.2 Análise e discussão sobre os temas de NDC 

 

A abordagem dos temas de NDC foi feita no segundo e terceiro encontros. Em cada 

encontro foram problematizados quatro temas de NDC, tomando como base a discussão sobre 

a natureza da luz dentro do contexto francês e do contexto britânico, respectivamente.  

Ao longo de toda a intervenção foram abordados cinco temas de NDC, uma vez que três 

desses temas foram problematizados nos dois encontros. Dessa forma, nossa discussão a 

seguir consistirá na análise de cada um desses cinco temas de NDC. 

 

1) Questões morais, éticas e políticas 
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A discussão desse tema de NDC no segundo e terceiro encontros buscava problematizar 

o papel das instituições científicas do período, bem como o predomínio de determinados 

grupos dentro dessas instituições, no desenrolar das discussões sobre a natureza da luz. 

A discussão desse tema de NDC no segundo encontro estava direcionada à compreensão 

acerca da influência do programa laplaciano de pesquisa nas instituições científicas francesas 

do período, a exemplo da Academia de Ciências, fato que contribuiu para uma expansão e 

predomínio da teoria corpuscular da luz entre 1800-1815 na França, dentre outros aspectos. 

No terceiro encontro, por sua vez, a discussão desse tema de NDC estava direcionada à 

problematização acerca da influência da “figura” de Isaac Newton dentro da Royal Society na 

época das publicações de Thomas Young sobre a teoria ondulatória da luz, bem como a 

influência da Associação Britânica para o Avanço da Ciência nas discussões sobre a natureza 

da luz entre os britânicos na década de 1830, dentre outros aspectos
75

. 

Para adentrar na discussão desse tema, a professora-pesquisadora questionou aos 

alunos: 1) Como fatores políticos influenciam no processo de construção e aceitação das 

novas teorias científicas?; 2) Quais questões/fatores políticos podemos destacar como 

influenciando nos estudos sobre a natureza da luz, no episódio histórico visto na narrativa? 

No geral, os alunos concordaram que fatores políticos influenciam no processo de 

construção e aceitação do conhecimento científico. Na discussão do segundo encontro, os 

alunos defenderam a influência de fatores políticos na construção e aceitação de novas teorias, 

argumentando: 1) a interferência de questões políticas na divulgação e aceitação dos novos 

trabalhos, destacando a autoridade de alguns pesquisadores, a exemplo de Laplace; 2) que a 

comunidade acadêmica, bem como o público em geral, tendem a aceitar os trabalhos de quem 

é mais influente; 3) que eles tendiam a financiar as pesquisas que corroboravam a visão deles 

sobre determinado assunto, ou seja, pesquisas que estavam de acordo com a ideia teórica 

deles; 4) a influência dos laplacianos nas competições por prêmios da época;  5) a influência 

nas instituições de ensino – quem tinha autoridade já iria ensinar nas instituições direcionando 

os estudiosos dentro de uma concepção teórica; dentre outros aspectos. Entre as falas dos 

alunos, podemos citar: 

 

Primeiro porque a gente vê que os cientistas, eles têm um poder político né, de 

decidir né, que pesquisas iam ser financiadas ou não né, aí já é política né 

Se algo é de interesse do governo, por exemplo, eles vão investir em determinada 

pesquisa, de determinada área 
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 Para maiores detalhes acerca das possibilidades de discussão de cada tema de NDC abordado nessa seção 

tomando como base o episódio histórico e na narrativa histórica, consultar quadro 5 e/ou seção 4.2 desta tese. 
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 O poder de decidir o que vai ser publicado né, não tá na mão de quem fez 

 Se não tiver de acordo com o que é, eles vão deixar de lado né, não vão publicar 

  

Ao longo da discussão em torno desse tema, a professora-pesquisadora problematizou a 

influência do programa laplaciano de pesquisa dentro do contexto científico francês da época, 

questionando se esse predomínio pode ter contribuído para a aceitação da teoria corpuscular 

até a década de 1820. A maioria dos alunos afirmou que sim, citando a dificuldade das ideias 

de Fresnel adentrarem no meio científico: o texto mostra né, a dificuldade que Fresnel foi né, 

pra mostrar, pra publicar alguma coisa. 

Nesse tema, a professora-pesquisadora também ressaltou que questões políticas estavam 

influenciando no que eles tendiam a pesquisar. Os laplacianos, por exemplo, tendiam a 

pesquisar fenômenos que estavam de acordo com o ideal de forças de curto alcance de seu 

programa de pesquisa, uma vez que Laplace estava em uma boa posição para obter do 

governo financiamento para seus projetos. Ainda foi problematizado como questões éticas, a 

exemplo da disputa entre Arago e Biot sobre a prioridade nos estudos sobre a despolarização 

da luz, interferem no desenvolvimento da ciência. 

Na discussão desse tema de NDC no terceiro encontro, por sua vez, os alunos 

destacaram: 1) a influência da “figura” de Newton entre os britânicos; 2) a influência das 

sociedades científicas nas discussões sobre natureza da luz da época; 3) a presidência nas 

sociedades científicas; 4) o fato de Young ter modificado os trabalhos de Newton a seu 

interesse, dentre outros aspectos. Os alunos apontaram:  

 

 Quem tava no comando na Royal Society na época, que eram os corpuscularistas 

 A única coisa que vem na minha cabeça é a influência de Newton 

 No caso era, é, quem indicava assim os cargos né, aliás, quem indicava o assunto, 

digamos, de um congresso, de uma conferência. Alguns assuntos eram melhor 

defendidos pela teoria corpuscular, outros assuntos eram melhor explicados pela 

teoria ondulatória né. Aí quem era adepto da teoria corpuscular né, poderia ser que 

indicava só as partes que corroboravam a sua ideia né, sua teoria 

 A questão da mudança do presidente no encontro da Associação, que influenciou e 

ajudou 

 Tipo, eu não sei se era só eu. Mas, eu tenho uma ideia que essas sociedades, elas 

seriam uma forma de mediação de tudo que era estudado. Mas, não era uma 

mediação, era confronto... confronto de ideias 

 

A professora-pesquisadora, então, problematizou o papel das sociedades científicas nas 

discussões sobre a natureza da luz. Além disso, destacou a coletividade na construção do 

conhecimento – diversos estudiosos envolvidos no estudo dos fenômenos luminosos, na 

época. 
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Na discussão desse tema, um dos alunos questionou se a omissão da parte matemática 

nas divulgações iniciais dos trabalhos de Fresnel entre os britânicos também poderia ser 

considerada antiética. Então, a professora-pesquisadora buscou explicar que essa divulgação 

ocorreu, inicialmente, por Brewster e Young, que não tinham uma tradição em usar cálculos 

algébricos em seus trabalhos, mas davam uma grande ênfase à experimentação. Dessa 

maneira, a professora-pesquisadora ressaltou a necessidade de analisar os fatos históricos 

dentro de seu contexto, de modo a não fazermos um julgamento inadequado dos estudiosos do 

passado. 

O questionamento anterior levantado pelo aluno exemplifica a dificuldade de trabalhar 

abordagens históricas no ensino, uma vez que os alunos fazem, muitas vezes, 

questionamentos inesperados. Dessa maneira, novamente, ressaltamos a necessidade de o 

professor ter amplo domínio do episódio histórico a ser trabalhado em situações de ensino. 

Outro ponto a destacar na discussão desse tema em sala foi o fato de que alguns alunos 

da manhã questionaram a professora-pesquisadora se atualmente a política influencia no 

desenvolvimento da ciência. Os próprios colegas afirmaram que sim, defendendo seus pontos 

de vista. A professora-pesquisadora apontou que concordava com eles e destacou o 

financiamento por parte do governo, como influenciando o desenvolvimento da ciência. Dessa 

maneira, observamos que os alunos conseguiram relacionar a discussão histórica com 

questões contemporâneas da ciência. 

Esse tema de NDC também foi abordado no questionário por meio da questão 1: Você 

acredita que questões políticas (política científica) tenham influenciado no desenvolvimento e 

aceitação das teorias científicas, no período histórico analisado? Se sim, de que modo?  

De uma maneira geral, os alunos desenvolveram uma boa argumentação acerca da 

influência de questões políticas no desenvolvimento dos estudos sobre a natureza da luz no 

período estudado. Com exceção dos alunos que não participaram e/ou não compareceram aos 

encontros de discussão da narrativa histórica, todos os demais desenvolveram uma boa 

argumentação. Nas respostas dos alunos ao questionário eles destacaram: 1) que “os 

pensamentos” que estavam em destaque eram defendidos pelos mesmos indivíduos que eram 

responsáveis pela formação científica da época e pelo patrocínio financeiro; 2) que o 

predomínio dos laplacianos nas instituições científicas influenciava na divulgação e aceitação 

dos trabalhos; 3) a resistência à aceitação dos trabalhos que iam contra a doutrina aceita nas 

academias científicas na época; 4) o financiamento das pesquisas; 5) a influência newtoniana; 



163 

 

 
 

6) modificação nos trabalhos no processo de divulgação, devido a essas questões políticas; 

dentre outros aspectos. Entre as respostas dos alunos, temos
76

: 

 

Questão 1 – Sim. No primeiro texto, na França, a academia de ciências quem assim 

mandava era Laplace e seus discípulos que eram seguidores da teoria corpuscular 

de Newton. Portanto, eles só aceitava mais os trabalhos que estavam de acordo com 

essa corrente, Fresnel era seguidor da teoria ondulatória foi muito dificil ele 

conseguir aprovar um trabalho dele na academia. E no contexto inglês era os 

seguidores da teoria corpuscular, ou seja, newtonianos que comandava a real 

sociedade do mesmo modo era difícil Young aprovar seus trabalhos nesse contexto, 

pois eles se baseavam mais na experimentação do que em hipóteses, por isso Young 

teve que trabalhar com a experimentação a exemplo da dupla fenda entre outros. 

Questão 1 – Sim. No período histórico analisado podemos perceber que os 

estudiosos mais influentes tinham um certo controle sobre o que era publicado e 

aceito. A teoria ondulatória, por exemplo, e os trabalhos desenvolvidos utilizando 

ela, tinham muita dificuldade de serem publicados, já que o que predominava na 

comunidade científica era a teoria corpuscular. Outra razão para a influencia no 

desenvolvimento das teorias era o financiamento apenas nas teorias embasadas nos 

teóricos aceitos. Um exemplo para tal influência foi que o trabalho de Fresnel, para 

ser publicado numa revista da época, precisou sofrer modificações por Arago, para 

ficar o mais aceito possível pelos estudiosos. 

Questão 1 – Sim, influencia, pois como foi visto na narrativa, Laplace defendia a 

teoria corpuscular da luz, enquanto Fresnel defendia a teoria ondulatória. Isso 

acarretou numa dificuldade para os trabalhos de fresnel serem aceitos, tendo em 

vista que Laplace era presidente da associação a qual Fresnel apresentara seus 

estudos. Portanto, o fato de Fresnel ser contrário à Laplace e da alta influencia do 

segundo, os trabalhos opostos eram desconsiderados, ficando ocultos para não ir de 

encontro ao que estava em vigor. Vê-se que a política científica influencia bastante 

na aceitação de uma teoria. 

 

A partir da análise das gravações em áudio dos encontros, bem como da análise das 

respostas dos alunos ao questionário, pode-se perceber que os alunos conseguiram 

problematizar significativamente a influência de aspectos políticos na construção e aceitação 

de novas teorias científicas. Os alunos problematizaram o papel do predomínio de 

determinados grupos em instituições científicas no processo de financiamento, divulgação e 

aceitação das teorias científicas, em especial o predomínio de Laplace na Academia de 

Ciências na França e o predomínio dos newtonianos dentro das instituições científicas 

britânicas. 

Nas entrevistas, esse aspecto de NDC também foi problematizado. A argumentação dos 

alunos entrevistados seguiu a mesma linha que eles vinham desenvolvendo em sala e no 

questionário. A análise das falas dos alunos na entrevista corroborou nosso entendimento de 

que os alunos captaram as principais influências políticas do período nos trabalhos sobre a 

natureza da luz. Entre as falas dos alunos na entrevista, destacamos: 
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 As respostas escritas são transcritas na sua íntegra. Dessa forma, elas podem apresentar alguns problemas de 

origem gramatical e (ou) ortográfica. 
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A questão das influências que eles, os fatores políticos provocam assim no meio 

acadêmico, então a influência tanto de uma linha de pesquisa assim, de autoridades 

mesmo dentro da comunidade influencia no direcionamento de pesquisas e até 

mesmo na questão aí de relacionamentos... pelo menos o que eu entendi no contexto 

assim do episódio com as questões de Laplace aonde ele tinha assim um projeto de 

pesquisa e conseguiu assim direcionar mais as pesquisas para a parte lá dele, a 

linha de pesquisa dele, eu vejo mais como um direcionamento a questão da política 

na pesquisa. 

Geralmente, quem tinha influência política lá dentro da comunidade, eles, 

geralmente ele defendia um lado, uma teoria, se tivesse que fosse contra ou 

apresentasse um ponto de vista diferente eles já não queriam aceitar até pra 

publicar e também na parte do desenvolvimento, a parte de investimento. Por 

exemplo, como a gente tem hoje os projetos de pesquisa, lá eles não iam investir 

numa teoria contrária, eles iam investir no que eles aceitavam e acreditavam. 

 Sim, com certeza porque dependendo até do tipo de governo que exista num país é, 

ele vai influir né, há uns país que são mais fechados né, onde o governo tem um 

maior controle até sobre o que é pesquisado lá né, outros são mais abertos né, os 

cientistas, os filósofos né têm a liberdade para abordar qualquer assunto. Nesse 

caso em particular que a gente estudou tinha certo controle das sociedades 

científicas, tinha a Academia de Ciências na França, tinha a Royal Society na 

Inglaterra que elas mantinham e tinham uma influência né sobre o que era 

pesquisado ou não, até sobre o que era considerado científico ou não. Então, 

certamente a política tem uma influência né, até hoje ela tem uma influência, pelo 

menos na parte pública sobre o que é pesquisado né. 

 

Enfim, após a análise da problematização desse tema de NDC ao longo de toda a 

proposta (discussão nos encontros, questionário e entrevista) consideramos que os alunos, no 

geral, conseguiram expressar uma compreensão satisfatória da influência de questões políticas 

no desenvolvimento e aceitação das teorias científicas.  

  

 2) A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura 

científica/pressupostos epistemológicos do período) 

 

A discussão desse tema de NDC no segundo e terceiro encontros buscava problematizar 

o papel dos pressupostos epistemológicos do período no desenvolvimento e aceitação dos 

trabalhos sobre natureza da luz. A discussão desse tema de NDC no segundo encontro estava 

direcionada à compreensão acerca da influência dos ideais laplacianos de quantificação e 

precisão nos estudos dos fenômenos nos trabalhos sobre natureza da luz entre Fresnel e seus 

contemporâneos. No terceiro encontro, por sua vez, buscávamos problematizar o ideal 

indutivista de ciência muito presente entre os britânicos e sua influência nos estudos sobre a 

natureza da luz, no período considerado, dentre outros aspectos.  

Para adentrar na discussão desse tema, a professora-pesquisadora questionou aos 

alunos: Como os pressupostos epistemológicos influenciaram no desenvolvimento dos 

trabalhos sobre natureza da luz por parte dos estudiosos, no período considerado?  
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No segundo encontro, os alunos destacaram que as teorias da época deveriam ter um 

amparo experimental e matemático para conseguirem ser aceitas, além de citarem o ideal de 

natureza simples defendido por Fresnel: 

 

O experimento e a matemática 

 Ele cita também que Fresnel defendeu o ideal de natura simplex et fecunda né, 

lembra o princípio da navalha de Occam né, que é explicar um fenômeno com um 

menor número possível de hipótese né? 

 O pesquisador, ele, sem perceber, está trabalhando dentro de um sistema que 

ciência é construída daquele jeito, daquele mesmo jeito ele constrói, sem perceber 

né 

 Aquela é a forma de fazer ciência 

 Se ciência é feita com experimentação e matemática, o que ele tá pensando tem que 

ser feito desse jeito 

 Levando em consideração aquele tempo, eu acho que sem a matemática e sem a 

experimentação, acho que não ia ser considerado como teoria válida, hoje em dia 

eu acho que a teoria é aceita 

 

Cabe destacar que, inicialmente, os alunos da manhã direcionaram mais a discussão em 

termos de influências teóricas, afirmando que o estudioso constrói o conhecimento tomando 

como base um repertório já disponível, uma concepção teórica já existente. Então, a 

professora-pesquisadora buscou explicitar, novamente, o significado de pressupostos 

epistemológicos. Assim, os alunos discutiram a defesa da experimentação e da matematização 

por parte do programa laplaciano de pesquisa.  

A professora-pesquisadora discutiu, mais aprofundadamente, como a defesa da 

experimentação, matematização, bem como o ideal de precisão estavam influenciando as 

pesquisas que eles estavam fazendo. Além disso, problematizou que, nessa época, na França, 

havia um maior uso da matemática analítica na explicação dos fenômenos que entre os 

britânicos. Dessa maneira, a teoria ondulatória de Fresnel, fundamentada matematicamente, 

estava dentro do contexto epistemológico de sua época. 

Um ponto interessante na discussão desse tema foi uma aluna mencionar o porquê deles 

não considerarem a luz dual naquela época: 

 

Como eu perguntei por que eles não conseguiam compreender que a luz podia se 

comportar de duas formas, porque é, nesse episódio eles não entendiam que na 

natureza podia acontecer isso, não se acreditava que era isso, ou era uma coisa ou 

era outra.  

 

Nesse ponto, a aluna faz menção a um aspecto que ela havia questionado durante a 

discussão da narrativa histórica. A professora-pesquisadora buscou explicar que isso estava 

relacionado ao modo como eles acreditavam que a natureza se comportava. Naquela época, 

predominava uma visão mecanicista do universo. O funcionamento da natureza, nesse 
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contexto, previa um comportamento causal e preditivo, exato. Um comportamento dual, no 

qual a natureza se comporta de acordo com o instrumento, não é causal e preditivo no mesmo 

sentido. Dessa maneira, eles não consideravam que a luz poderia ter um comportamento dual. 

Ainda na discussão desse tema, no segundo encontro, uma aluna afirmou que a 

matemática e a experimentação proporcionam uma prova, tornam o conhecimento mais 

válido, a pesquisa mais rica. Além disso, ressaltou que a matemática era considerada algo 

perfeito e imutável, nessa época. Por isso, os estudiosos da época acreditavam que a 

matemática enriquecia seus estudos. Então, a professora-pesquisadora buscou problematizar a 

visão que a experimentação comprova uma teoria científica. No entanto, outro aluno afirmou: 

“eu só acredito se tiver um casamento entre essas duas partes” [o aluno se refere à 

matemática e à experimentação].  

Pode-se perceber, a partir da discussão anterior, a concepção arraigada entre os alunos 

de que a experimentação e a matemática tornam um conhecimento mais válido, comprovam 

uma teoria científica. Novamente, a professora-pesquisadora buscou problematizar essa 

concepção de comprovação do conhecimento presente entre os alunos. 

No terceiro encontro, a professora-pesquisadora estimulou a discussão sobre esse tema 

de NDC, questionando como os pressupostos epistemológicos do período influenciaram nos 

trabalhos dos estudiosos sobre a natureza da luz, no episódio estudado. Os alunos destacaram 

a controvérsia entre os estudiosos que defendiam a experimentação como forma de construir o 

conhecimento e os estudiosos que admitiam o uso de hipóteses. Entre as falas: 

 

Porque de um lado defendiam mais a experimentação e do outro defendiam mais a 

adoção de hipóteses né 

 Fundamentalmente, como os caras tinham que fazer a ciência, porque eles tinham 

que trabalhar dentro dos pressupostos do que ia ser aceito 

 Porque naquele tempo, num, você num tinha que é, ter algo que você precisava ver 

né, aí se você não tivesse uma teoria fundamentada na experimentação, é meio que 

era difícil de se acreditar 

O trabalho de quem apresentasse experimentação, era mais válido 

 

A professora-pesquisadora problematizou como esses pressupostos epistemológicos 

influenciaram no processo de avaliação entre as teorias corpuscular e ondulatória. Então, os 

alunos enfatizaram o problema de aceitação do éter, que perdurou por muito tempo. Entre as 

falas:  

 

Era difícil, porque eles não tinham como comprovar o éter né 

Se os caras não aceitavam o éter e você usava o éter de base, então, cabou já 

Você não tinha estrutura para argumentar nada, porque o éter já era hipótese 
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Por fim, a professora-pesquisadora ressaltou, novamente, a influência de pressupostos 

epistemológicos do período no processo de construção e aceitação das teorias científicas. Os 

alunos destacaram a defesa de comprovação experimental do conhecimento, por parte dos 

estudiosos da época. Além disso, dois alunos questionaram se esses estudiosos que defendiam 

a experimentação nessa época também usavam a matemática na explicação dos fenômenos. 

Então, a professora-pesquisadora explicitou que apenas a partir da década de 1830 é que 

ocorre um maior uso da matemática analítica nos trabalhos sobre a natureza da luz entre os 

britânicos, explicando que isso ocorreu após a formação de estudiosos britânicos na nova 

matemática analítica, que já vinha sendo utilizada entre os franceses. 

Esse tema de NDC também foi abordado no questionário, por meio da questão 2: Como 

os pressupostos epistemológicos aceitos por determinada comunidade científica influenciam 

no desenvolvimento dos trabalhos científicos desenvolvidos por estudiosos dessa 

comunidade? Como esse aspecto se deu no episódio analisado? 

Na análise às respostas dessa questão, é necessário salientar que, dos quatorze alunos da 

manhã que responderam ao questionário, sete não argumentaram sobre pressupostos 

epistemológicos do período e sua influência no trabalho dos estudiosos sobre a natureza da 

luz. No entanto, é necessário salientar que esses foram os alunos que não participaram ou não 

compareceram aos encontros anteriores. Entre os sete alunos da noite, por sua vez, dois não 

argumentaram sobre essa influência. Esses dois alunos não haviam entregado nenhuma das 

resenhas da narrativa, nem participado dos encontros anteriores. 

Nas respostas a essa questão, os demais alunos, no geral, trouxeram uma boa 

argumentação sobre a influência de aspectos epistemológicos no desenvolvimento e na 

aceitação das teorias de natureza da luz na época, ressaltando a forte defesa de comprovação 

experimental existente, bem como a rejeição ao éter dentro desse contexto empirista. Alguns 

alunos também defenderam que o modo de fazer ciência dominante em determinada época 

induz, mesmo inconscientemente, o trabalho de estudiosos daquele período. Eles também 

citaram as diferenças entre os pressupostos defendidos entre os franceses e os britânicos. Na 

sequência, transcrevemos três respostas dos alunos: 

 

Questão 2: Acredito que o mesmo esta relacionado com o “fazer ciência” da época, 

por exemplo o meio científico da Inglaterra tinha uma forte ligação com a prática 

Indutivista (não lembro se é essa palavra), que é a necessidade de prática 

experimental, de testa a teoria que está sendo apresentada, isso afeto a teoria 

ondulatória, pois ela necessitava de um meio (éter) que não era possível de 

encontrar/determinar. 

Questão 2:  no episódio em que focamos, vimos ideias distintas sobre o que era 

válido como conhecimento verdadeiro alguns eram fortemente defensores de uma 
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analise experimental, ou seja, nos trabalhos publicados se via sempre 

conhecimentos embasados no que se podia observar em um experimento. No 

extremo oposto haviam pessoas que viam as coisas por outro lado, o lado das 

hipóteses como conhecimento, na teoria ondulatória houve muitas hipóteses, devido 

ao fato de não se poder experimentar o meio etério, com o passar do tempo a 

formulação matemática também foi muito importante nos trabalhos ciêntificos da 

época. 

Questão 2 – Influenciaram na maneira de pensar e realizar pesquisas operacionais. 

A maneira como aceitavam os estudos sobre a natureza da luz tinha como enfasê a 

experimentação e a realidade sensível. Assim, os ondulacionistas sofriam grande 

resistência ao utilizar o Éter como um elemento (hipotése) fundamental para a 

[dese] aceitação de suas ideias. 

 

Com base na análise das gravações em áudio dos encontros e das respostas ao 

questionário dos alunos, consideramos que esse tema foi bem problematizado a partir da 

discussão da narrativa histórica, uma vez que, no geral, os alunos conseguiram compreender 

as principais defesas epistemológicas do período e sua relação com os trabalhos sobre a 

natureza da luz. 

Na entrevista, os alunos também desenvolveram uma boa argumentação acerca da 

influência dos pressupostos epistemológicos do período nos trabalhos sobre a natureza da luz, 

destacando, especialmente, a influência do ideal empirista de ciência da época e a rejeição do 

éter. Entre as falas, podemos destacar: 

 

Eu lembro mais dessa parte, na parte da Inglaterra, que o pessoal defendia essa 

parte experimental, é tanto que eles não defendiam, não gostavam da concepção 

ondulatória, porque a concepção ondulatória necessitava de um éter e o éter não 

tinha como ser provado, então, querendo ou não isso dá uma influenciada. 

 O que eles aceitavam como certo para a construção do conhecimento seria é, eles 

precisavam de o experimento, que segundo eles comprovasse a teoria e por exemplo 

essa questão do éter, como a teoria ondulatória ela precisava do éter. Então, não 

tinha como comprovar que existisse esse éter. Por isso, eles não aceitavam. Era 

como se não fosse válida porque não tinha como comprovar experimentalmente. 

Na França eles tinham mais um aspecto teórico né, de matemática, tinha que ter 

uma explicação matemática né pra determinado fenômeno... Já na Inglaterra havia 

mais empirista né, tinha que haver uma observação né dos fenômenos né, e um 

experimento pra demonstrar um aspecto da teoria, digamos. Então, certamente 

esses pressupostos influenciavam né e alguns não eram considerados ciências né, a 

questão do éter na Inglaterra havia uma resistência muito grande a aceitação do 

éter porque ele não era observado né, detectado. 

 

Nesse sentido, a análise das entrevistas corrobora os dados obtidos em sala e nos 

questionários. Consideramos que esse tema de NDC foi bem problematizado tomando como 

base a narrativa histórica abordada, uma vez que as discussões sobre natureza da luz estavam 

permeadas por pressupostos epistemológicos do período. No geral, os alunos destacaram a 

influência do ideal empirista de ciência da época na construção dos trabalhos e na difícil 

aceitação do éter e, consequentemente, da teoria ondulatória da luz.   
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3) Influências teóricas sobre observações e experiências 

 

A discussão desse tema de NDC no segundo encontro buscava problematizar a ideia de 

observação/experimentação neutra, livre de expectativas e teorias pré-existentes, a partir da 

problematização acerca da influência de concepções teóricas sobre a natureza da luz no 

processo de experimentação por parte dos estudiosos da época.  

A discussão em sala foi levantada pela professora-pesquisadora a partir do seguinte 

questionamento: Qual papel da experimentação vocês atribuem na construção da ciência? 

Uma experimentação pode ser feita livre de uma expectativa a priori, de uma teoria pré-

existente, tomando como base o episódio histórico que discutimos?  

Os alunos, em sua maioria, afirmaram que não. Eles problematizaram que você parte de 

algo que você já sabe. No entanto, eles abordaram a questão em termos de você já saber o 

resultado que vai obter ou então direcionar o resultado do experimento. Entre as falas dos 

alunos: 

 

Eu acho que não, porque eu acho que sempre tem que partir da alguma crença, de 

algo que você já tá pensando, vai utilizar alguma coisa que já é descoberto 

 Pode ser que aconteça que ele mude alguma variável e apareça um resultado que 

ele não prevê 

Mas, utiliza algo que já sabe 

Eles já faziam baseados no que eles acreditavam 

Tipo eu quero enxergar isso, aí ia fazer e pronto enxergava aquilo 

 

Então, a professora-pesquisadora questionou se, mesmo que o estudioso não tenha uma 

previsão do resultado, as concepções teóricas que ele possui influenciam, inclusive, no modo 

como ele vê, ou seja, se o olhar que o estudioso tem sobre determinado fenômeno é 

influenciado por conhecimentos que ele já possui. 

Os alunos concordaram, pontuando: 

 

Porque você tem que achar um caminho pra você poder chegar naquele 

experimento 

 Tem que ter um problema 

 Tem que ter um antecedente de algo que eles acreditavam, que eles sempre 

explicavam o experimento 

 

A professora-pesquisadora buscou explicar que as concepções teóricas guiam a própria 

escolha sobre o que observar, guiam a construção do experimento. Além disso, problematizou 

que, ao olhar para determinado objeto/fenômeno, você atribui significado a ele a partir de 

conhecimento que já possui. Dessa maneira, nossas observações não são livres de teorias pré-

existentes.  
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Na discussão desse tema, a professora-pesquisadora ainda buscou estimular a discussão 

em termos do episódio histórico. Dois alunos lembraram do experimento sobre franjas de 

difração. Mas, não desenvolveram uma argumentação detalhada. Então, a professora-

pesquisadora buscou discutir a diferença na explicação das franjas de difração entre 

corpuscularistas e ondulacionistas. Enquanto os corpuscularistas, ao observarem as franjas de 

difração, explicavam em termos de forças atrativas e repulsivas entre as partículas de luz e a 

matéria dos corpos, uma vez que esse ideal do programa laplaciano de pesquisa permeava as 

explicações sobre os fenômenos luminosos dentro desse programa; ondulacionistas 

explicavam as franjas de difração observadas em termos da interferência entre ondas 

secundárias. 

Outro ponto destacado pela professora-pesquisadora é que, enquanto Augustin Fresnel 

fez experimentos relacionados à difração e a interferência, uma vez que esses tendiam a 

corroborar a teoria ondulatória, corpuscularistas, por sua vez, fizeram mais experimentos 

relacionados à dupla refração da luz, fenômeno que era melhor explicado a partir da teoria 

corpuscular.  

 Um ponto interessante de destacar na discussão desse tema na turma da manhã foi a 

posição defendida por um aluno, mesmo após toda discussão em sala. Novamente, a 

professora-pesquisadora questionou se os alunos acreditavam que é possível construir um 

experimento sem uma expectativa a priori, sem um conhecimento teórico prévio. Esse aluno 

respondeu: 

 

Eu acho que sim... porque é, por exemplo, é, eu quero fazer uma coisa que não 

tenha nenhum embasamento teórico, por exemplo, aí a partir disso eu posso tá 

descobrindo novas coisas. 

 

Então, a professora-pesquisadora questionou se todo conhecimento que ele já possui 

não vai influenciá-lo.  

Os próprios colegas da turma interviram na discussão:  

 

Mesmo que seja algo que você não esperava, você vai tentar explicar a partir de 

algo que você acredita 

 Mesmo que não seja algo que eu não criei, a interpretação daquilo que eu não 

criei, só vi, sem eu ter planejado aquilo, eu vou interpretar com uma coisa que eu já 

conheço, com uma base que eu tenho 

 Porque um conhecimento é baseado no outro 

 

Por fim, o aluno colocou que concordava com o ponto de vista defendido pelos colegas 

e pela professora-pesquisadora. Afirmou que a discussão havia feito ele repensar seu ponto de 

vista. 
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Esse tema de NDC também foi abordado no questionário, tomando como base a questão 

3: A teoria influencia a observação dos fenômenos e/ou a análise de experimentos? Justifique 

sua resposta a partir da narrativa histórica trabalhada em sala. 

Na análise das respostas dos alunos a essa questão, identificamos que, entre os vinte e 

um questionários respondidos, sete não apresentaram uma discussão condizente com a 

influência teórica sobre observação e experimento, ou seja, em suas respostas os alunos não 

abordaram a relação entre teoria e observação no processo de construção do conhecimento. 

Novamente, foram os alunos que não haviam participado dos encontros anteriores.  

Entre os demais, a maioria deles apresentou uma argumentação geral de que a teoria vai 

influenciar a observação dos fenômenos, defendendo o ponto de vista que o pesquisador parte 

de uma teoria estudada anteriormente para analisar dado fenômeno.  

 

Questão 3: A teoria influencia a observação dos fenômenos e na análise do 

experimento, pois tanto na observação quanto na análise, nós partimos de um 

conhecimento prévio. 

 

Nas respostas, os alunos também apresentaram uma tendência em argumentar que o 

cientista monta determinado experimento de modo a confirmar uma teoria formulada 

anteriormente. 

 

 Questão 3: Sim, pois a especulação teórica faz com que o experimentador produza 

o experimento com a finalidade de comprovar o estudo teórico, ou seja, de certa 

forma, induz–se a construção experimental para um determinado fim. 

Questão 3: Sim, influencia. A observação ou construção de experimentos não estão 

livres de nossas intenções, opiniões pessoais, e concepção de mundo. Com isso, ao 

ser feito um experimento, quem o faz pode estar manipulando-o para obter os 

resultados esperados ou apenas observando características selecionadas. 

 

Entre as respostas a essa questão, três alunos ainda apresentaram a concepção de que a 

teoria advém da experimentação. Dentro de uma argumentação mais geral sobre a influência 

de teorias pré-existentes na observação, identificamos os seguintes trechos:  

 

(...) ao observar cria-se determinados questionamentos para daí então partir para a 

experimentação (...) 

(...) E também a partir dos resultados dos experimentos podem ou não ser criadas 

novas teorias de acordo com os resultados obtidos, ou criar teorias que expliquem o 

que ocorreu no experimento (...) 

(...) Caso surja uma nova descoberta é preciso você estudar mais a fundo para 

tentar descobrir o que é aquilo (...) 

 

Nos trechos anteriores, é possível identificar a dificuldade em quebrar com essa visão 

estereotipada de que a experiência é o ponto de partida de novos conhecimentos.   
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Em resumo, a partir da análise da problemática desse tema em sala de aula e no 

questionário é possível identificar que conseguimos, de um modo geral, problematizar o papel 

de concepções teóricas prévias no processo de observação dos fenômenos e experimentação. 

No entanto, ainda é possível identificar que a ideia de que a experimentação comprova a 

teoria, bem como a ideia de que a teoria advém da experimentação ainda são muito presentes 

entre os estudantes. Nesse sentido, não é fácil romper com essa visão de ciência presente entre 

os alunos. 

Na análise das entrevistas, novamente, identificamos que os alunos argumentaram sobre 

a influência de conhecimentos teóricos prévios na análise dos fenômenos e na construção dos 

experimentos. 

 

Com certeza, é, porque a gente já vai, já vai observar o experimento com os 

conceitos prévios que a gente tem de uma determinada teoria. 

Influencia, porque você vai enxergar o resultado de uma forma diferente, é tanto 

que, eu acho que era o efeito de difração, que dava pra explicar com os dois, e 

dependendo da teoria que você observa, você vai ver algo diferente... você observa 

coisa diferente por causa do modelo que você vai usar. 

Tava, porque eles já olhavam com outros olhos, por exemplo, quem defendia a 

teoria corpuscular e já via uma coisa e nem imaginava em explicar ela como ondas, 

eles já olhava praquilo explicando como fosse forças a distância, eles não tava nem 

tentando abrir a mente pra outras possibilidades. 

Sim, porque é muito difícil, é impossível você desvencilhar-se de tudo da sua vida 

anterior sobre as teorias, sobre alguns conhecimentos. Então mesmo que seja pouco 

assim, pouco evidente algumas linhas teóricas acaba que você acaba direcionando 

seu modo de ver o experimento, a observação. Isso acontecia várias vezes quando 

tentava analisar algum fenômeno a partir do modo como ele concebia aquele 

experimento através das ideias que eram discutidas anteriormente. 

Com certeza. Porque, por exemplo, se eu vou montar um experimento, eu já vou 

esperar tirar algo dele. Então, eu já vou tá influenciado por algo que eu espero. Ou 

então, se eu vou observar alguma coisa, algum fenômeno, eu vou ter toda a carga 

da minha vida, tudo que eu já sei, que eu aprendi, que eu penso, que vai influenciar 

no que eu tô vendo. 

 

Na análise desse tema de NDC, observamos que os alunos desenvolveram uma 

argumentação mais detalhada sobre a influência de concepções teóricas na observação dos 

fenômenos e no processo de experimentação durante as entrevistas do que nas discussões em 

sala ou no questionário.  

 

4) Avaliação de teorias 

 

 A problematização desse tema de NDC, no segundo e terceiro encontros, tomando 

como base a discussão do episódio histórico sobre a natureza da luz no início do século XIX, 

buscou problematizar a complexidade existente no processo de avaliação entre teorias 
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científicas, permeado por diversos fatores: conceituais, políticos, epistemológicos, dentre 

outros. 

Para adentrar na discussão desse tema, a professora-pesquisadora questionou aos 

alunos: Na concepção de vocês, como ocorre o processo de avaliação entre teorias científicas? 

Quais fatores estão envolvidos nesse processo? 

Ao longo da discussão, os alunos destacaram que o processo de avaliação entre teorias 

científicas é um processo lento e complexo, citando a influência de fatores políticos, 

epistemológicos e crenças filosóficas nesse processo. Como podemos perceber na fala dos 

alunos: 

 

É, que nem sempre, foi uma coisa que eu percebi né, que nem sempre é a qualidade 

da teoria, o tanto de coisas que tem para corroborar com ela, muitas vezes não é a 

teoria em si que tá sendo avaliada né, quem está fazendo... porque as ideias de 

Fresnel né, tendo um arcabouço melhor pra explicar e os caras tavam tendo mais 

dificuldade pra conseguir ser aceito, publicar 

Acho que entra aí a parte política né 

As políticas tanto científica quanto pública, é, vamos dizer, a forma como foi feita 

essa teoria, se teve embasamento é relacionado como a ciência é feita, essas coisas 

aí 

 Fatores políticos, sociais, econômicos 

 Resumindo em uma palavra só, o negócio é aceitação, se o povo aceitar 

É um processo lento 

Tem as correntes filosóficas também da época né, o positivismo dava uma grande 

ênfase né, a ciência também era influenciada 

 

Alguns alunos destacaram uma maior abrangência de fenômenos explicados, bem como 

uma comprovação experimental no processo de avaliação entre teorias: 

 

A que abrange mais coisas consideradas certas, por exemplo, se eu tenho uma 

teoria hoje, então vem uma amanhã ela abrange um tema a mais do que aquela, 

então, ela vai estar mais certa do que a que tinha antes 

Se ela foi comprovada... experimental 

 

Então, a professora-pesquisadora problematizou a ideia de comprovação experimental, 

bem como os diversos fatores envolvidos na avaliação de teorias: conceituais, políticos, 

epistemológicos, destacando a complexidade envolvida nesse processo. 

Na discussão, um dos alunos da turma da noite ainda questionou a influência de 

correntes políticas da Inglaterra nessas discussões sobre a natureza da luz. Então, a 

professora-pesquisadora explicitou que não tinha conhecimento a esse respeito, uma vez que o 

recorte histórico estudado não envolveu o estudo de tais questões. 
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Outro ponto a destacar é que a discussão desse tema no terceiro encontro ocorreu muito 

imbricada à discussão do tema acerca das controvérsias históricas na ciência, como veremos 

mais adiante. 

O tema de avaliação de teorias foi abordado no questionário por meio da questão 5: 

Como ocorre o processo de avaliação entre teorias concorrentes? Quais fatores influenciam 

nesse processo?  Exemplifique a partir do episódio analisado. 

No geral, a maioria dos alunos apresentou boa argumentação acerca do processo de 

avaliação entre teorias, argumentando que é um processo lento e destacando os diversos 

fatores envolvidos nesse processo: 1) influência e aceitação dentro da comunidade científica; 

2) contexto em que as teorias estão sendo desenvolvidas; 3) influências políticas; 4) questões 

epistemológicas; 5) abrangência conceitual; 6) influência das academias científicas, dentre 

outros aspectos. Entre as respostas dos alunos, temos: 

 

Questão 5: A avaliação vai depender do contexto em que os estudos estão sendo 

realizados, a exemplo do que vimos, na Inglaterra a experimentação era muito 

valorizada, uma teoria que não podesse ser comprovada experimentalmente de cara 

já sofria resistência dos estudiosos do meio, já na frança a formulação matemática 

era bem importante também, a persistência em não desistir e procurar melhorar 

seus trabalhos não deixando brechas para seus rivais contestarem, assim como 

fresnel fez na competição de 1817, mesmo com uma banca julgadora tendo maioria 

de laplacianos, o trabalho ondulatório dele foi o vencedor. 

Questão 5 – Como mostra no episódio histórico, a teoria corpuscular era mais 

aceita politicamente por seguir ideias de Newton, que tinha bastante influência 

sobre os estudiosos e por estar dentro dos pressupostos epistemológicos da época 

no que diz respeito à experimentação. Já a teoria ondulatória, como era 

concorrente da teoria corpuscular, tinha dificuldade de ser aceita. Os trabalhos 

publicados eram vistos como válidos se seguissem os newtonianos. Logo, tais 

fatores influenciavam diretamente no que ia ser publicado. 

Questão 5 – O processo de avaliação entre teorias é lento e se dá a partir da 

análise das mesmas: se há experimentação que busque “comprovar” o fenômeno 

satisfatoriamente, a modelagem matemática que era vista como imutável e 

verdadeira, atribuindo maior veracidade ao estudo. A abrangência do maior 

número (ou todos) de fenômenos envolvidos dentro da teoria estudada. Como já foi 

citada, a influência política interfere diretamente no processo de avaliação, e ainda, 

a influência de um estudioso respeitado, como mostrado na narrativa, Newton era 

oposto à teoria ondulatória da luz, levando um grande número de pessoas a também 

se oporem. 

Questão 5: Ocorre por meio do maior número de fenômenos explicados por 

determinada teoria. Entretanto, essa validação tem influência de fatores políticos, 

epistemológicos, econômicos e até mesmo dos relacionamentos. Alguns exemplos 

mencionados durante a narrativa dos textos, mostram a influência desses fatores 

“secundários”, como no caso de Arago que passou a defender a teoria ondulatória 

e ajudou Fresnel na publicação de seus trabalhos, também a influência do incentivo 

na pesquisa científica no projeto laplaciano. 

 

No entanto, alguns alunos pontuaram apenas a comprovação experimental como forma 

de avaliar uma teoria.  
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Questão 5: De maneira geral defende-se a experimentação, ou a comprovação 

prática, como termo de validade para uma determinada teoria. Entretanto, algumas 

comprovações experimentais não validam totalmente uma teoria, bem como a falta 

dessa observação não exclui totalmente outra, pois temos que ter em mente a 

limitação dos sentidos e tecnologias humanas. 

Questão 5: O processo de Avaliação se dá atraves da experimentação, na qual a 

pessoa que fez o experimento, vai ter que explicar e provar matematicamente que 

sua teoria antes proposta está correta. Essa explicação tem que vim atráves de 

hipóteses que realmente prove que sua teoria tem realmente fundamentos. 

 

A partir da análise das discussões realizadas em sala e das respostas dos alunos ao 

questionário, consideramos que o tema de NDC em questão foi bem problematizado, uma vez 

que a análise nos mostra que a maioria dos alunos conseguiu compreender que a aceitação de 

uma teoria é um processo complexo e que envolve diversos fatores que vão além de fatores 

estritamente científicos como, p.ex., o maior número de fenômenos explicados por 

determinada teoria. Dessa maneira, os alunos destacaram esse fator como influenciando na 

aceitação de uma teoria, no entanto, ressaltaram também fatores relacionados ao contexto em 

que a teoria está sendo avaliada.  

Entretanto, como podemos perceber a partir das respostas ao questionário transcritas 

acima, alguns alunos ainda defenderam a comprovação experimental como forma de validar 

uma teoria científica. Novamente, salientamos a dificuldade em levar os alunos a superar 

certas concepções estereotipadas sobre o fazer científico presentes em sua estrutura cognitiva. 

Por fim, a análise das falas dos alunos sobre esse tema de NDC nas entrevistas nos 

mostra que eles também destacaram a influência de fatores políticos e epistemológicos na 

avaliação entre teorias. Argumentaram que esse é um processo lento e que envolve além de 

aspectos conceituais, como maior abrangência ou corroboração experimental da teoria, 

aspectos relacionados ao contexto em que a mesma é desenvolvida. Entre as falas, temos: 

 

Primeiro vai depender do contexto onde tá sendo avaliado né, porque, se for, por 

exemplo no contexto que a gente viu né, se fosse na França era avaliado de um 

modo, na Inglaterra era avaliado de outro modo, isso vai depender do que é 

importante no local que é avaliado, na França eles consideravam muito essa parte 

da matemática né, de descrição e da experimentação também, já na Inglaterra tinha 

a parte dos experimentos também, só que isso não é tudo porque também vai 

depender de quem tava avaliando né, da parte de cima, política de cima, teria que 

agradar a eles, partilhar da mesma ideia, da mesma visão. 

Minha concepção anterior sobre a validação das teorias era assim, muito baseada 

na experimentação, tudo que assim no caso, a ciência ela, o conhecimento que mais 

explica os fenômenos, ela é a mais aceita. O que eu pude perceber é que não é bem 

assim. Além dos experimentos, boa parte assim terem alguma influência, tem 

também questões de relacionamentos, é, questão do contexto histórico, econômico e 

social mesmo influência também. Então é assim não é só a experimentação, mas 

também o contexto geral onde tá sendo aquele estudo. 

Primeiramente, a questão da epistemologia, com certeza eu acho que isso é um dos 

pontos fundamentais que o pessoal eles observam, na questão de avaliar, é se a 

pessoa ela tá usando coisas hipotéticas, se tá usando a experimentação, se tá 
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usando matematização... Deixa eu ver o que mais, a questão da abrangência, como 

é que se diz, da quantidade de fenômenos que aquela teoria, ela tá abrangendo; se 

explica satisfatoriamente ou não. Eu acho que de certa forma até mesmo quem tá 

propondo, porque se for uma pessoa conceituada, acho que isso vai ser recebido 

melhor. 

 

O processo de avaliação entre teorias foi um tema bom de ser problematizado ao longo 

da proposta, uma vez que é um tema que permeia toda a narrativa histórica trabalhada em 

sala. No entanto, foi possível perceber entre parte dos alunos uma concepção de que a 

avaliação entre teorias ocorre, exclusivamente, por meio da teoria que explica um maior 

número de fenômenos ou tem uma maior comprovação experimental. Dessa maneira, a 

professora-pesquisadora buscou, ao longo da discussão desse tema de NDC, estimular os 

alunos a compreenderem os diversos fatores envolvidos na avaliação entre as teorias 

ondulatória e corpuscular da luz, à época. Por fim, pudemos perceber que a maioria dos 

alunos caminhou em direção a um melhor entendimento sobre o processo de avaliação entre 

teorias científicas.  

 

5) Controvérsias históricas na ciência  

 

A narrativa histórica trabalhada em sala retrata a controvérsia sobre a natureza da luz no 

início do século XIX. Dessa maneira, objetivamos, na discussão explícita desse tema no 

terceiro encontro, problematizar a controvérsia teoria ondulatória versus teoria corpuscular da 

luz, bem como a existência de controvérsias no desenvolvimento da ciência, de uma forma 

geral. 

Salientamos que a problematização desse tema ficou muito imbricada à discussão sobre 

a avaliação de teorias. Dessa maneira, alguns aspectos aqui abordados podem apresentar 

sobreposição com a discussão do tema anterior.  

Inicialmente, a professora-pesquisadora questionou aos alunos o que o episódio 

histórico estudado como um todo retratava, buscando estimular a discussão acerca da 

controvérsia retratada na narrativa. Os alunos destacaram a disputa entre as teorias ondulatória 

e corpuscular: 

 

A disputa entre duas teorias 

 Acho que a disputa entre a ondulatória e a corpuscular 

 A rivalidade 

 Batalha, guerra, entre as duas teorias 
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A partir da discussão entre os alunos, a professora-pesquisadora problematizou a 

controvérsia existente na época e a presença de controvérsias no desenvolvimento da ciência, 

argumentando que no estudo dos fenômenos os pesquisadores, geralmente, apresentam pontos 

de vista discordantes. Então, questionou os fatores que estavam influenciando na controvérsia 

teoria ondulatória versus teoria corpuscular da luz e na avaliação dessa controvérsia. 

Ao serem questionados sobre os fatores envolvidos na avaliação entre as teorias na 

controvérsia estudada, alunos citaram: 

 

Fatores políticos, epistemológicos, eu acho que a parte ética também 

Fatores científicos... conceitual 

Políticos, epistemológicos, econômicos e sociais 

 

Outro aluno ainda destacou: “É um processo lento, lentíssimo”.  

A professora-pesquisadora destacou o longo processo para que a teoria ondulatória 

conseguisse quebrar o predomínio da teoria corpuscular dentro da comunidade científica, bem 

como argumentou a presença de controvérsias no processo de construção da ciência, cujo 

processo de avaliação é lento e complexo, mencionando diversas controvérsias presentes na 

História da Ciência.  

No questionário, esse tema foi abordado a partir da questão 4: As controvérsias, a 

exemplo da que trata a narrativa, estão sempre presentes no desenvolvimento do 

conhecimento científico? Justifique sua resposta. 

Nas respostas a essa questão, a maioria dos alunos apresentou boa argumentação acerca 

da presença de controvérsias na construção do conhecimento. Entre as respostas, os alunos: 1) 

argumentaram que a ciência é dinâmica, de modo que não se pode esperar linearidade nesse 

estudo; 2) citaram controvérsias ao longo da História da Ciência (ex.: heliocentrismo versus 

geocentrismo); 3) argumentaram que o conhecimento é construído por diversos estudiosos 

que, geralmente, discordam no estudo dos fenômenos; 4) defenderam que a existência de 

controvérsias contribui para o desenvolvimento e avanço das teorias científicas, uma vez que 

estimulam os estudiosos a aperfeiçoarem suas teorias; 5) ressaltaram a influência de questões 

epistemológicas, políticas e a busca por aceitação dentro da comunidade científica. 

 

Questão 4: Sim. As controvérsias estão sempre presentes pois sempre há pontos de 

vista conflitantes para qualquer fenômeno. As controvérsias são alimentadas pelos 

pressupostos epistemológicos que cada estudioso ou grupo de estudiosos defende. 

Questão 4: Sim, na narrativa vemos a duas teorias sendo tratadas como 

contraditórias, pois vemos os cientistas tendo suas visões contrárias uns dos outros, 

os corpusculares e os ondulacionistas. Mas ao decorrer da história, no contexto do 

texto, vemos que a “luta” entre os dois opostos ajudou na elaboração de teorias que 

hoje são consideradas corretas. A ciência é feita a partir de questionamento de 
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dado fenômeno. Cada observador pode ter uma visão diferente um do outro, isso 

pode atrapalhar no “primeiro momento”, mas pode ajudar na compreensão do 

fenômeno ao decorrer dos estudo, como foi no caso da dualidade da luz. 

Questão 4: Sim, pois a controvérsia que existiam acerca da natureza da luz no 

século XVIII e XIX entre a teoria ondulatória da luz e a teoria corpuscular da luz 

faziam parte do desenvolvimento do conhecimento científico, pelo fato que haviam 

vários debates sobre a teoria ondulatória e a teoria corpuscular, proporcionando 

estudos mais avançados e incentivando outros cientistas a entender os fenômenos 

da luz, ou seja, o conhecimento científico é fruto das controvérsias, se um cientista 

acredita ou não naquilo que é publicado, as hipóteses, experimentações, debates 

realizados na comunidade científica, enfim, as controvérsias foram bastante 

relevante para poder entender a natureza da luz. Embora as duas teorias fossem 

bastante questionadas, não era mostrado se uma era certo e outro era errado, 

tinham essas duas concepções que eram base para o desenvolvimento futuros da 

natureza da luz.  

 

Na entrevista, os alunos também argumentaram que as controvérsias estão sempre 

presentes no desenvolvimento da ciência, citando controvérsias ao longo da história da ciência 

e ressaltando que as mesmas ajudam na construção do conhecimento, pois o debate gera 

questionamentos e perguntas, bem como os estudiosos vão procurar aperfeiçoar suas teorias 

para defender seus pontos de vista. 

 

Principalmente a, digamos que a briga entre os dois extremos, acho que ficou bem 

evidente nos dois textos que a gente leu, que é no caso foi uma continuação do 

outro, ficou bem evidente que num é, que os conflitos entre os dois grupos fizeram 

com que criasse a teoria que se tem hoje, porque imagina só se tivesse, todo mundo 

ficasse só de um lado, aí não ia desenvolver o conhecimento que é tido hoje. 

Com certeza, como eu já tinha falado, eu acho que é, que cada pessoa tem uma 

visão diferente de um dado evento ou de um dado fenômeno, cada pessoa vai ter 

uma ideia do que está se passando e de fato foi o que estava acontecendo no 

episódio histórico, um tinha uma visão e defendia com unhas e dentes. 

A história ela mostra, pelo menos assim através de meus estudos, que a ciência não 

ocorre de forma linear. De uma forma geral assim, há sempre dois grupos que 

debatem questões contrárias. Então, na ciência não seria diferente, tem 

controvérsias. Cada um defende seu modo de ver a natureza. 

Sim, porque sempre vai ter teorias diferentes ou até mesmo antagônicas explicando 

o mesmo fenômeno né. O da luz exemplifica bem isso né, todo ano aparecia 

explicações corpusculares e ondulatória pros mesmo fenômenos, claro que 

nenhuma explicava 100% os fenômenos né, uma explicava melhor uns aspectos, 

outra explicava melhor outros, sempre havia essa controvérsia. Em praticamente 

todos os ramos da ciência né, se a gente for ver não só da física, mas sempre havia 

essas controvérsias né. 

 

Enfim, após análise geral das ideias dos alunos acerca desse tema de NDC na aula, no 

questionário e na entrevista, acreditamos que os alunos conseguiram compreender, em linhas 

gerais, a dinamicidade envolvida no fazer científico, de modo que os debates entre teorias 

conflitantes fazem parte da construção do conhecimento científico. Esses aspectos da 

construção do conhecimento foram bem retratados na narrativa histórica, que abordava as 

diferentes explicações para os fenômenos luminosos estudados na época, bem como os 

diversos fatores envolvidos na controvérsia entre as teorias ondulatória e corpuscular da luz. 
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6.3 Limites e potencialidades da proposta desenvolvida  

 

Após análise de toda a proposta desenvolvida em sala, bem como dos temas de NDC 

problematizados, gostaríamos de tecer algumas considerações gerais sobre a intervenção 

didática realizada.  

De uma maneira geral, entre os aspectos negativos da realidade vivenciada em sala que 

podemos citar como influenciando no desenvolvimento da proposta, temos: 1) Parte dos 

alunos não participou das discussões em sala. Apesar de a maioria ter lido a narrativa antes da 

discussão em sala, eles não costumam falar, apresentar seus pontos de vista; 2) Houve certa 

rotatividade na participação das aulas, uma vez que as turmas tinham um significativo número 

de alunos. Por exemplo, alguns alunos que interagiram bem nos encontros, não responderam 

ao questionário (não compareceram no dia).  

Entre os aspectos positivos da intervenção em sala, podemos apontar: 1) Atrelar a 

leitura da narrativa à entrega da resenha provocou um maior comprometimento dos alunos 

com a leitura antes da aula; 2) O conhecimento da professora-pesquisadora acerca do episódio 

histórico foi importante para aprofundar diversos aspectos da narrativa, bem como para 

responder diversas dúvidas apresentadas pelos alunos durante a discussão; 3) As atividades 

desenvolvidas na sequência fizeram parte efetiva da disciplina História da Física, ou seja, as 

resenhas entregues e o questionário fizeram parte da nota da unidade; 4) No geral, os alunos 

gostaram da leitura da narrativa histórica “Desvelando a natureza da luz”, enfatizando que seu 

caráter ficcional deixava a leitura mais instigante. 

Sobre o segundo ponto, gostaríamos de destacar a importância da leitura do episódio 

histórico disponível no capítulo 3 deste trabalho por quem deseja utilizar a narrativa histórica 

“Desvelando a natureza da luz” em situação de ensino. Salientamos a necessidade de um 

maior domínio do conteúdo pelo professor para conseguir problematizar os temas de NDC 

adequadamente, em especial, guiar o processo de discussão entre os estudantes. 

Sobre o quarto ponto, cabe apontar que, entre as potencialidades de abordar temas de 

NDC por meio de narrativas históricas, observamos um maior engajamento/envolvimento dos 

alunos com a leitura devido a seu caráter ficcional. Durante as aulas, nas entrevistas, bem 

como nas resenhas entregues, os alunos sempre destacaram que gostaram da narrativa – 

leitura instigante e com linguagem simples.  
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Após análise geral, consideramos que a proposta conseguiu atingir seu objetivo 

primordial de abordar temas de NDC tomando como base a narrativa histórica. No entanto, 

reconhecemos que não é uma tarefa fácil problematizar concepções de NDC arraigadas no 

repertório dos estudantes. Nesse sentido, salientamos que trabalhar explicitamente os temas de 

NDC ao final da discussão da narrativa, bem como a redução no número desses temas a serem 

trabalhados em cada encontro, contribuiu para uma melhor problematização em sala. 

No geral, os alunos que não participaram das aulas e não leram a narrativa apresentaram 

respostas vagas ao questionário, sem apresentar qualquer embasamento a partir do episódio 

histórico, além de apresentar concepções problemáticas sobre NDC. Contudo, alguns alunos, 

mesmo tendo lido a narrativa histórica e participado das aulas, ainda apresentaram concepções 

problemáticas de NDC no questionário, o que concorda com resultados de pesquisas já 

disponíveis na área acerca da dificuldade que os alunos têm em superar visões distorcidas 

sobre o fazer científico.  

 No entanto, a maioria dos alunos que participaram efetivamente da proposta 

desenvolvida (leram a narrativa, entregaram a resenha, participaram das discussões em sala) 

apresentaram uma boa compreensão acerca dos temas de NDC, como pode ser percebido na 

argumentação por eles desenvolvida nas respostas ao questionário, bem como nas entrevistas. 

Foi possível perceber, na argumentação deles, uma visão de ciência mais próxima de algumas 

das reflexões delineadas por historiadores e filósofos da ciência contemporâneos, sempre 

embasando seus pontos de vista em aspectos discutidos no episódio histórico estudado. 

Dessa maneira, gostaríamos de destacar o engajamento dos estudantes como fator 

determinante, uma vez que foi possível perceber, a partir dos dados coletados, que a leitura 

prévia por parte dos alunos, bem como a participação nas aulas, foram fatores preponderantes 

na compreensão que eles tiveram acerca dos temas de NDC.  

Concluímos, enfim, que é possível discutir temas de NDC tomando como base 

narrativas históricas, uma vez que os alunos, no geral, apresentaram uma boa compreensão 

sobre os temas de NDC trabalhados. A narrativa histórica, por meio de seu caráter ficcional, 

estimulou a compreensão do episódio histórico por parte dos estudantes, como ficou evidente 

em diversas falas deles ao longo dos encontros e na entrevista. O debate realizado em sala a 

partir da narrativa histórica, por sua vez, contribuiu para aprofundar o entendimento dos 

alunos acerca do episódio histórico e para problematizar os temas de NDC junto aos 

estudantes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para apresentar as considerações finais deste trabalho, necessitamos retomar a 

problemática que norteou nossa pesquisa. No contexto das pesquisas da área de ensino de 

ciências que defendem a História e a Filosofia da ciência (HFC) como abordagem didática 

para problematizar aspectos sobre a Natureza da Ciência (NDC) no ensino, buscamos 

investigar: Como a interface entre episódio histórico e temas de NDC pode ser materializada a 

partir da construção de narrativas históricas? Quais as potencialidades e dificuldades de 

trabalhar temas da NDC a partir de narrativas históricas? Como narrativas históricas podem 

fomentar a discussão e compreensão de temas da NDC?  

Mais especificamente, objetivamos investigar as potencialidades e limitações de 

trabalhar temas de NDC com professores de Física em formação inicial, a partir de narrativas 

históricas, tomando como base os debates sobre a natureza da luz no início do século XIX. 

Nesse intuito, tivemos um longo percurso de pesquisa e trabalho ao longo de três anos.  

Após revisão da literatura da área sobre a temática NDC e o ensino de ciências e escolha 

do nosso referencial, ainda bem no início da pesquisa, adentramos no estudo do episódio 

histórico. O estudo do episódio histórico foi feito à luz dos pressupostos epistemológicos que 

permeavam o meio científico no período. Assim, buscamos compreender a influência do 

panorama filosófico de fins do século XVIII e início do século XIX nos estudos sobre a 

natureza da luz nesse período.  

Gostaríamos, portanto, de destacar que a compreensão das concepções filosóficas 

subjacentes às discussões científicas de determinado período permite um melhor 

entendimento do episódio histórico em si. Compreender as discussões sobre o papel da 

experimentação, o papel das hipóteses, o papel da matemática na construção do conhecimento 

científico dentro do contexto científico britânico e francês da época proporcionou um melhor 

entendimento dos trabalhos desenvolvidos por estudiosos sobre a natureza da luz no período, 

bem como pudemos notar a influência dessas discussões epistemológicas na própria aceitação 

de novas teorias. De modo que, agora, voltamos à paráfrase de Lakatos a Kant, reproduzida 

no início dessa pesquisa: a Filosofia da Ciência sem História da Ciência é vazia; História da 

Ciência sem Filosofia da Ciência é cega. Dessa maneira, nosso estudo está de acordo com 

discussões de pesquisa da área que ressaltam a necessidade de que os campos da História e da 

Filosofia da Ciência se complementem. 

Sobre o episódio histórico estudado, gostaríamos de ressaltar que o mesmo é muito rico 

sob diversos aspectos, permeado por diversas questões conceituais, epistemológicas e 
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políticas. Foi muito gratificante adentrar no mundo das controvérsias sobre a natureza da luz 

no início do século XIX; observar os diferentes modos de fazer ciência envolvidos em um 

mesmo episódio; os diversos fatores, sejam eles científicos ou extracientíficos, envolvidos no 

processo de avaliação entre as teorias científicas; as dificuldades envolvidas no processo de 

desenvolvimento e aceitação das novas teorias científicas; a dificuldade de persuasão dos 

pares, dentre outros aspectos.  

Ainda sobre o estudo do episódio histórico, devemos destacar a complexidade 

envolvida no processo de buscar compreender um episódio tão complexo quanto as 

discussões sobre a natureza da luz no início do século XIX. Salientamos: 1) a necessidade de 

fazer recortes, por exemplo, nos dedicamos ao estudo das discussões sobre a natureza da luz 

somente nos contextos francês e britânico e, por outro lado, não buscamos uma compreensão 

aprofundada sobre a relação entre as discussões sobre a natureza da luz com aspectos sócio-

econômicos da sociedade francesa e britânica do período; 2) a busca por fontes primárias e 

secundárias. De grande valia nesse processo foram as bases History of Science Society (HSS); 

JSTOR; Archive e a biblioteca Gallica
77

; 3) a dificuldade da autora com a leitura de obras em 

francês, o que necessitou a busca das obras de Fresnel traduzidas para o inglês; 4) a busca por 

uma análise diacrônica do episódio histórico, mesmo tendo consciência de que não é possível 

desvencilhar-se da carga teórica que possuímos, que direciona, por exemplo, as bases de 

procura, os trabalhos escolhidos para leitura, dentre outros aspectos; 5) a complexidade no 

processo de escrita do episódio histórico - sintetizar e clarificar para o leitor o episódio 

estudado; dentre outros aspectos. 

Após estudo do episódio histórico, seguimos para análise do mesmo à luz dos temas de 

NDC propostos por Martins (2015), de modo a investigar como o episódio histórico estudado 

poderia contribuir para a discussão de aspectos da NDC no ensino de ciências. A 

complexidade envolvida nos debates teoria ondulatória versus teoria corpuscular da luz, no 

período estudado, mostrou-se muito rica do ponto de vista da discussão de aspectos da NDC. 

A análise do material histórico evidenciou a possibilidade de trabalharmos diversos temas da 

NDC, com ênfase nos vários fatores envolvidos no desenvolvimento do conhecimento 

científico – políticos, conceituais, epistemológicos. 

No processo de análise do episódio histórico à luz dos temas de NDC pudemos perceber 

que os recortes adotados no momento de estudo do episódio influenciaram nos temas de NDC 

que poderiam ser problematizados a partir do mesmo. Por exemplo, temas sobre a influência 

                                                           
77

 Link: https://hssonline.org/resources/hstm-database/;  www.jstor.org; www.archive.org e https://gallica.bnf.fr. 

https://hssonline.org/resources/hstm-database/
http://www.jstor.org/
http://www.archive.org/
https://gallica.bnf.fr/
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política de uma forma geral; questões históricas e sociais da época, ou mesmo sobre a relação 

com desenvolvimentos tecnológicos do período não puderam ser trabalhados a partir do 

episódio histórico estudado. O recorte histórico adotado no estudo desse episódio não nos 

permitiu a discussão desses temas. No entanto, é possível que um estudo com outra 

abordagem histórica conseguisse trabalhar tais temas a partir do episódio histórico sobre a 

natureza da luz na primeira metade do século XIX. 

Nosso movimento foi o de buscar no episódio histórico estudado os temas de NDC que 

poderiam ser problematizados. Talvez, se os temas de NDC a serem trabalhados com base no 

episódio histórico tivessem sido definidos previamente, o direcionamento do estudo do 

episódio histórico seria outro. Nesse sentido, salientamos a impossibilidade de um estudo 

totalmente imparcial de determinado momento da história da ciência, uma vez que as escolhas 

do historiador, suas interpretações, dentre outros aspectos, vão influenciar na narrativa 

histórica final.  

Após a identificação dos temas de NDC que poderiam ser discutidos tomando como 

base o episódio histórico estudado, começamos a investigar como essa interface entre 

episódio histórico e temas de NDC poderia ser materializada a partir da construção de uma 

narrativa histórica, com um caráter mais ficcional, mais lúdico, que serviria como ferramenta 

para trabalhar os temas da NDC por meio do episódio histórico estudado em cursos de 

formação inicial de professores de Física. Com esse objetivo em mente, buscamos fontes que 

pudessem auxiliar na construção da narrativa. Dessa maneira, encontramos diversos artigos da 

área que auxiliaram na construção da narrativa “Desvelando a natureza da luz”. Em especial, 

gostaríamos de destacar a contribuição dos trabalhos de Stephen Klassen nessa área.  

A leitura dos artigos de Norris et al. (2005) e Klassen (2009) proporcionou compreender 

que a escrita da narrativa, apesar de ser um processo em que a criatividade deve aflorar, 

envolve também aspectos técnicos que devem ser levados em consideração na hora da escrita, 

de modo que os elementos-chaves para a escrita de narrativas (event-tokens; o narrador;  

apetite narrativo; tempo passado; a estrutura; agentes; o propósito; alguém que recebe (leitor 

ou ouvinte); o efeito do não revelado e ironia)  propostos por eles nos ajudaram a conduzir a 

escrita da nossa narrativa. 

Cabe ressaltar os desafios envolvidos na construção de uma narrativa histórica tomando 

como base um episódio histórico tão rico de informações e permeado por diversos fatores, 

somado ao fato que também buscávamos trabalhar temas de NDC. Fazia-se necessário estar 

sempre ponderando entre simplificar, deixar a leitura da narrativa mais leve, promover o 
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apetite narrativo e ao mesmo tempo ser fiel ao episódio histórico estudado, de modo a não 

levar a concepções distorcidas sobre o fazer científico. 

Esses desafios que enfrentamos na construção da narrativa histórica já foram discutidos 

na literatura da área. Como já salientavam Forato, Pietrocola e Martins (2011), um dos 

desafios envolvidos na construção de uma narrativa histórica destinada ao ensino surge na 

determinação do nível de aprofundamento a ser dado aos conteúdos históricos selecionados. É 

necessário ponderar sobre os objetivos epistemológicos visados para selecionar os elementos 

do episódio que precisam ser abordados com relativa profundidade. Avaliar os detalhes que 

devem ou podem ser omitidos, sem comprometer a qualidade da narrativa histórica, também 

não é trivial. Omitir certos detalhes ou construir relatos excessivamente superficiais poderão 

distorcer a compreensão da mensagem sobre o funcionamento da ciência que se busca 

defender (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011). 

Outro desafio na construção de narrativas históricas também colocado por Forato, 

Pietrocola e Martins (2011) é a tensão entre compreensibilidade versus rigor histórico. 

 

A textualização da narrativa histórica pode revelar-se mais difícil do que se imagina. 

Se optamos por construir um texto histórico muito simplificado, de modo a dar 

publicidade ao Saber a Ensinar para o nível de escolaridade enfocado, corremos o 

risco de incorrer na pseudo-história. Por outro lado, um relato profundamente 

comprometido com a busca pela fidedignidade histórica pode tornar-se 

incompreensível ou fatigante para os alunos. Transformar a HFC em saber escolar 

envolve não apenas a seleção dos conteúdos, mas a construção do relato adequado 

aos propósitos pedagógicos, epistemológicos e historiográficos. Encontrar o 

caminho do meio exige persistência, uma dose de criatividade e disponibilidade para 

ceder, ora de um lado, ora de outro. Temos, assim, compreensibilidade versus rigor 

histórico (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011, p. 52). 

  

De posse de todo o material teórico pronto: episódio histórico estudado, temas de NDC 

identificados, narrativa histórica construída – seguimos para elaboração da proposta de 

intervenção didática, de modo a investigar a viabilidade de discutir temas de NDC no curso de 

Licenciatura em Física, a partir da narrativa histórica construída. Novos desafios estavam 

sendo postos: planejar como trabalhar a narrativa histórica em sala de aula, selecionar os 

temas de NDC a serem trabalhados em cada encontro, dentre outros.  

A intervenção piloto realizada foi muito importante para o redirecionamento da segunda 

intervenção, uma vez que proporcionou uma maior experiência à professora-pesquisadora, 

bem como evidenciou a necessidade de fazer um recorte dos temas de NDC a serem 

trabalhados no contexto de sala de aula, devido ao tempo didático que tínhamos disponível.   

Forato, Martins e Pietrocola (2011) também já haviam ressaltado o desafio de adequar 

os conteúdos históricos ao tempo didático disponível. Conforme eles relatam: 
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A característica multidisciplinar da HC a torna complexa por si só, e viabilizá-la em 

ambiente real de sala de aula não é trivial, ainda mais quando o propósito 

pedagógico envolve a aprendizagem de aspectos epistemológicos da ciência. A 

complexidade do episódio histórico poderá requerer mais ou menos tempo para que 

o aluno compreenda os elementos envolvidos, de modo a permitir que as discussões 

epistemológicas sejam levadas a cabo (FORATO, MARTINS, PIETROCOLA, 

2011, p. 45). 

 

A partir da análise da intervenção piloto, seguimos para a elaboração da segunda 

intervenção, visando contornar os obstáculos enfrentados na intervenção piloto. Assim, na 

segunda intervenção, reduzimos consideravelmente os temas de NDC a serem trabalhados na 

proposta, conforme já foi apresentado em seção específica. Buscamos atrelar nossa proposta 

de intervenção de forma efetiva na disciplina, ou seja, as atividades realizadas durante a 

intervenção foram contabilizadas para efeito de avaliação (nota na unidade) – participação nas 

discussões em sala; entrega de resenha da narrativa histórica no dia de discussão da mesma; 

questionário. Além disso, optamos por problematizar explicitamente os temas de NDC após a 

discussão da narrativa histórica, de modo que os encontros da segunda intervenção foram 

divididos em dois momentos: 1) discussão da narrativa histórica visando compreender 

aprofundadamente o episódio histórico; e 2) problematização explícita dos temas de NDC 

objetivados de serem trabalhados em sala. 

A análise da segunda intervenção forneceu indicativos de que a narrativa histórica 

construída com base no episódio histórico contribuiu para a discussão efetiva de diversos 

temas da NDC durante a problematização ocorrida em sala.  

De uma forma geral, os objetivos perseguidos na intervenção foram atingidos, de modo 

que conseguimos trabalhar com os alunos a compreensão de que o desenvolvimento da 

ciência faz parte da cultura de cada período, influenciado por aspectos metacientíficos e 

valores subjetivos dos pensadores, bem como a complexidade existente no processo de 

avaliação entre teorias concorrentes, permeado por diversos fatores, sejam eles conceituais, 

políticos ou epistemológicos. Além disso, conseguimos problematizar a influência de 

pressupostos epistemológicos do período nos trabalhos dos estudiosos sobre a natureza da luz 

no início do século XIX.  

Sobre a intervenção didática, gostaríamos de destacar que a leitura prévia da narrativa 

histórica por parte dos alunos, o engajamento dos alunos com a leitura devido ao seu caráter 

ficcional, bem como a participação deles nas discussões realizadas em sala foram fatores 

preponderantes na compreensão que eles tiveram acerca dos temas de NDC. O debate 

realizado em sala, mediado pela professora-pesquisadora, buscou estimular a fala dos alunos, 
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de modo que eles se posicionassem tanto na discussão acerca do episódio histórico quanto em 

relação aos temas de NDC problematizados após a discussão da narrativa histórica.  

Gostaríamos ainda de ressaltar que o desenvolvimento de uma proposta balizada pela 

dialogicidade e pela problematização proporciona uma maior participação dos estudantes. Na 

fala dos alunos durante as entrevistas ficou evidente o quanto a proposta colocada ia de 

encontro ao que eles estavam habituados nas aulas expositivas tradicionais presentes na 

maioria das disciplinas cursadas ao longo de suas vidas acadêmicas. No entanto, cabe destacar 

que eles demonstraram ter gostado de assumir essa nova postura de se posicionar criticamente 

durante as discussões ocorridas em sala. 

Por fim, ressaltamos que a pesquisa mostrou a viabilidade em abordar temas de NDC a 

partir de episódios históricos. Além disso, que narrativas históricas ficcionais podem ser 

consideradas boas ferramentas para levar essa interface para a sala de aula. No entanto, 

também é necessário ressaltar que essa não é uma tarefa trivial e que envolve muitos desafios 

a serem enfrentados, entre eles, a mudança nas concepções de ciências já presentes na 

estrutura cognitiva dos estudantes. 

Nesse sentido, salientamos que a aprendizagem acerca da NDC é um processo longo e 

lento. Dessa maneira, abordagens pontuais, como a nossa, são importantes, mas não se 

mostram suficientes para provocar mudanças significativas nas concepções de NDC presentes 

entre os alunos, de modo que é muito importante que iniciativas que promovam a inserção de 

aspectos da HFC no ensino para trabalhar aspectos da NDC estejam presentes em diversos 

momentos dos cursos de formação de professores. 

Diante de todos os desafios colocados na construção dessa pesquisa, salientamos ainda 

que não é trivial aos professores do nível básico construírem propostas que utilizam a HFC 

para discutir a NDC. O estudo do episódio histórico para fundamentar a construção da 

narrativa histórica demanda muito tempo. A construção de material didático é outro desafio.  

Isso pode consistir em um obstáculo aos professores que propõem trabalhar narrativas 

históricas no ensino. Então, ressaltamos a importância de iniciativas nessa linha já em cursos 

de formação de professores, de modo que os profissionais egressos dos cursos de licenciatura 

consigam, ao menos, identificar distorções em materiais já prontos, bem como compreender 

aspectos de estratégias didáticas que possam ser utilizadas para trabalhar materiais históricos 

no ensino. Além disso, ressaltamos ainda a importância de desenvolver materiais históricos 

confiáveis, que possam estar acessíveis a professores e alunos dos mais diversos níveis de 

ensino. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Transcrição e tradução da derivação de Fresnel de uma expressão geral para 

calcular a intensidade de vibração produzida pelo encontro de qualquer número de feixes de 

luz:  

 

Deixe-nos denotar o deslocamento por x. A função adequada desse deslocamento pode ser representada 

pela expressão 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥2 + 𝐶𝑥3 + 𝑒𝑡𝑐., visto que esta desapareceria quando 𝑥 = 0. Se, agora, supomos a 

divagação da partícula ser muito pequena quando comparada com o raio da esfera através da qual a força 

de atração e repulsão age, podemos negligenciar em comparação com Ax todos outros termos da série e 

considerar a aceleração como praticamente proporcional à distância x. Esta hipótese, que somos 

conduzidos pela analogia, e que é a mais simples que se pode fazer a respeito das vibrações de partículas 

de luz, deve levar a resultados precisos, visto que as leis da óptica permanecem a mesma para todas 

intensidades de luz. 

Deixe-nos representar por v a velocidade de vibração de uma partícula de luz no final de um tempo t. 

Devemos, então, ter dv = -Axdt; mas v = dx/dt ou dt=dx/v. Substituindo na primeira equação, temos vdv= 

- Axdx. Integrando, temos v
2
=C – Ax

2
; e, consequentemente 

𝑥 = −√
𝐶 − 𝑣2

𝐴
 

Substituindo este valor de x na primeira equação nós temos: 

𝑑𝑡 =
𝑑𝑣

√𝐴(𝐶 − 𝑣2)
 

Que, na integração, dá 

𝑡 = 𝐶′ +
1

√𝐴
sin−1

𝑣

√𝐶
 

Se nós medimos o tempo do instante no qual a velocidade é zero, a constante 𝐶′ torna-se zero, e nós 

temos 

𝑡 =
1

√𝐴
sin−1

𝑣

√𝐶
 𝑜𝑢 𝑣 = √𝐶 sin 𝑡√𝐴 

Se empregamos como unidade de tempo o intervalo ocupado pela partícula em uma vibração completa, 

temos 𝑣 = √𝐶 sin(2𝜋𝑡). Assim, nas vibrações isócronas, as velocidades para valores iguais de t são 

sempre proporcionais a constante √𝐶, que, portanto, mede a intensidade de vibração. 

37. Deixe-nos agora considerar a onda produzida no éter pela vibração desta partícula. A energia de 

movimento no éter em qualquer ponto da onda depende da velocidade da fonte pontual no instante 

quando começou a perturbação que tinha alcançado este ponto. A velocidade das partículas de éter em 

qualquer ponto no espaço depois de um intervalo de tempo t é proporcional a essa da fonte pontual no 

instante 𝑡 − 𝑥
𝜆⁄ , x sendo a distância deste ponto da fonte de movimento e λ o comprimento de uma onda 

de luz. Deixe-nos denotar por u a velocidade das partículas de éter. Nós, então, temos: 

𝑢 = 𝑎 sin ⌊2𝜋(𝑡 −
𝑥

𝜆
)⌋ 

Nós conhecemos que a intensidade de vibração a em um fluido está em proporção inversa à distância da 

onda do centro de perturbação; mas, considerando quão minúsculas essas ondas são quando comparadas 

com a distância que as separa do ponto luminoso, podemos negligenciar a variação de a e considerar esta 

como constante ao longo da extensão de uma ou mesmo de várias ondas. 

38. Pelo auxílio dessa expressão podemos calcular a intensidade de vibração produzida pelo encontro de 

qualquer número de feixes de luz sempre que se conheça a intensidade de diferentes sucessões de ondas e 

suas respectivas posições (FRESNEL, 1819). 
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ANEXO B: Transcrição e tradução da derivação de Fresnel de uma expressão para calcular a 

intensidade de vibração em determinado ponto P resultante de pequenas perturbações: 

 

57. Deixe as ondas de qualquer ponto luminoso C ser parcialmente interceptada por um corpo opaco AG. 

Para começar, devemos supor que esta tela é tão larga que nenhuma luz vem ao redor da borda G, de 

modo que precisamos considerar apenas essa parte da onda que repousa a esquerda do ponto A. Deixe DB 

representar o plano sobre o qual são recebidos a sombra e suas franjas. O problema, então, é encontrar a 

intensidade da luz em qualquer ponto P neste plano. 

 
Se de C como centro e com um raio CA, descrevemos o círculo AMI, esse representará a onda de luz no 

instante que é parcialmente interceptada pelo corpo opaco. É desta posição de onda que eu tenho 

calculado a resultante de ondas secundárias enviadas ao ponto P. Se considerarmos a onda na posição 

anterior, digo A’M’I’, torna-se, então, necessário calcular o efeito do obstáculo em cada onda secundária 

surgindo do arco A’M’I’, e se nós consideramos a onda na última posição, digo A’’M’’I’’, torna-se 

necessário primeiro determinar as intensidades de seus vários pontos, pois, eles não são mais iguais tendo 

sido mudados pela interposição da tela. Neste caso, o cálculo é imensamente mais complicado, 

possivelmente quase impraticável. Se, contudo, consideramos a onda no instante que alcança A, o 

processo é simples; pois, então, todas as partes da onda tem a mesma intensidade. Não apenas isso, mas 

nenhuma das ondas secundárias são agora afetadas pela tela opaca. Contudo, as numerosas subdivisões 

em que podemos considerar essas ondas elementares divididas, é evidente que o número será o mesmo 

para cada, visto que eles são transmitidos livremente em todas direções. E, portanto, precisamos apenas 

considerar os eixos desses feixes de raios divididos – i. e.; as linhas retas desenhadas de vários pontos da 

onda AMI ao ponto P. A diferença de comprimento nesses raios diretos são a diferença de trajetória 

atravessada pelas resultantes parcial ou elementar encontrando em P.  

Para calcular o efeito total, eu me refiro a essas resultantes parciais a ondas emitidas pelo ponto M na 

linha reta CP, e a outra onda deslocada um quarto de um comprimento de onda com referência à anterior. 

[...] Devemos considerar apenas uma seção de onda feita por um plano perpendicular à borda da tela, e 

devemos indicar por dz um elemento, nn’, da onda primária, e por z sua distância do ponto M. Isso, como 

eu tenho apresentado, é suficiente para determinar a posição e as intensidades relativas das bandas 

brilhantes e escuras. A distância nS incluída entre a onda AMI e o arco tangencial, EMF, descrito sobre o 

ponto P como centro é 
1

2

𝑧2(𝑎+𝑏)

𝑎𝑏
, onde a e b, são, como antes, as distâncias CA e AB. Se, denotamos o 

comprimento de onda por λ, temos para o componente em questão, referente a onda deixando o ponto M, 

a seguinte expressão 

𝑑𝑧 cos(𝜋
𝑧2(𝑎+𝑏)

𝑎𝑏𝜆
); 

Enquanto para o outro componente, referente a onda deslocada um quarto de um comprimento de onda da 

primeira, nós temos 
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𝑑𝑧 sin(𝜋
𝑧2(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝑏𝜆
) 

Se, agora, tomamos a soma de todos os componentes similares de todos os outros elementos, nós 

devemos ter 

∫ 𝑑𝑧 cos(𝜋
𝑧2(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝑏𝜆
) 𝑒 ∫ 𝑑𝑧 sin(𝜋

𝑧2(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝑏𝜆
) 

Portanto, a intensidade de vibração em P resultante de todas essas pequenas perturbações é [amplitude da 

vibração resultante em P] 

√⌈∫ 𝑑𝑧 cos(𝜋
𝑧2(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝑏𝜆
)⌉

2

+ ⌈∫ 𝑑𝑧 sin(𝜋
𝑧2(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝑏𝜆
)⌉

2

  

 

A intensidade da sensação [intensidade de luz], sendo proporcional ao quadrado das velocidades das 

partículas é 

⌈∫ 𝑑𝑧 cos(𝜋
𝑧2(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝑏𝜆
)⌉

2

+ ⌈∫ 𝑑𝑧 sin(𝜋
𝑧2(𝑎 + 𝑏)

𝑎𝑏𝜆
)⌉

2

 

Isto é o que tenho chamado de intensidade da luz para estar em conformidade com o uso comum, 

enquanto reservando a expressão intensidade de vibração para designar a velocidade de uma partícula de 

éter durante sua oscilação (FRESNEL, 1819). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



198 

 

 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de livre consentimento 

 

ESTUDO: Natureza da Ciência por meio de narrativas históricas: os debates sobre a natureza 

da luz na primeira metade do século XIX. 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. Sua 

colaboração nesse estudo será de muita importância para nós. Desde já agradecemos a sua 

colaboração. 

 

Eu, _________________________________________________, residente e domiciliado(a) 

na _______________________________________________________ e nascido em 

__/__/____, abaixo assinado, concordo de livre e espontânea vontade em participar, como 

voluntário/a, da pesquisa intitulada Natureza da Ciência por meio de narrativas históricas: os 

debates sobre a natureza da luz na primeira metade do século XIX, que tem como 

pesquisadora responsável Rilavia Almeida de Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, orientada pelo Prof. Dr. André Ferrer Pinto Martins, coorientadora Profa. Dra. Ana 

Paula Bispo da Silva, os quais podem ser contatados pelos e-mails 

rilavia.almeida@gmail.com, silva.anapaulabispo@gmail.com e aferrer34@yahoo.com.br.  

 

A pesquisa tem como objetivos:  

 Promover discussões explícitas sobre temas da NDC, tomando como ponto de partida 

episódios históricos fundamentados na História e na Filosofia da Ciência, dentro do contexto 

da formação de professores de Física. 

 Avaliar as potencialidades e dificuldades de trabalhar temas de NDC a partir de 

narrativas históricas. 

 

Minha participação consistirá em conceder o direito de uso dos áudios que serão registrados 

durante as aulas, as transcrições resultantes desse registro e as respostas escritas das 

atividades realizadas. Compreendo que as transcrições e respostas serão utilizadas 

exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica e que os dados não serão utilizados para 

mailto:rilavia.almeida@gmail.com
mailto:silva.anapaulabispo@gmail.com
mailto:aferrer34@yahoo.com.br
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exposição dos sujeitos envolvidos, sendo a minha imagem e identidade preservadas. Além 

disso, compreendo que todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais, sendo que somente a pesquisadora e os orientadores terão conhecimento da 

relação entre a identidade dos participantes e os dados. Compreendo que esse estudo possui 

finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos serão divulgados seguindo as diretrizes éticas 

da pesquisa, assegurando, assim, minha privacidade.  

Assim, declaro que sou maior de idade e que minha participação é voluntária, não havendo 

nenhum tipo de despesa, remuneração ou compensação pelo uso dos áudios e textos 

produzidos. E AUTORIZO, exclusivamente para fins acadêmicos, a utilização total ou parcial 

dos áudios e respostas às atividades, produzidos durante minha participação na pesquisa.  

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Campina Grande, __ de _______ de 20__. 
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APÊNDICE B – Questionário sobre Natureza da Ciência – Segunda Intervenção 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Reflita sobre as questões a seguir. Justifique suas respostas a partir das discussões 

realizadas em sala, nos últimos dois encontros. 

1) Você acredita que questões políticas (política científica) tenham influenciado no 

desenvolvimento e aceitação das teorias científicas, no período histórico analisado? Se sim, de 

que modo?  

2) Como os pressupostos epistemológicos aceitos por determinada comunidade científica 

influenciam no desenvolvimento dos trabalhos científicos desenvolvidos por estudiosos dessa 

comunidade? Como esse aspecto se deu no episódio analisado? 

3) A teoria influencia a observação dos fenômenos e/ou a análise de experimentos? 

Justifique sua resposta a partir da narrativa histórica trabalhada em sala. 

4) As controvérsias, a exemplo da que trata a narrativa, estão sempre presentes no 

desenvolvimento do conhecimento científico? Justifique sua resposta. 

5) Como ocorre o processo de avaliação entre teorias concorrentes? Quais fatores 

influenciam nesse processo?  Exemplifique a partir do episódio analisado. 
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APÊNDICE C – Roteiro entrevista – Segunda Intervenção 

 

Primeira Parte: 

 O hábito de leitura por parte dos estudantes; 

   A discussão de textos, em forma de narrativas históricas, em outras disciplinas do 

curso; 

  A leitura e interação dos estudantes com a narrativa histórica “Desvelando a natureza 

da luz”; 

  O posicionamento do estudante sobre a proposta desenvolvida durante as aulas – 

estratégias didáticas utilizadas e atividades realizadas ao logo da proposta desenvolvida; 

  A compreensão do estudante acerca do episódio histórico. 

 

Segunda Parte 

 

 Questões morais, éticas e políticas; 

  A ciência como parte de uma cultura mais ampla (cultura científica/aspectos 

epistemológicos do período); 

  Influências teóricas sobre observações e experiências; 

 Controvérsias históricas na ciência; 

 Avaliação de teorias. 
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APÊNDICE D – Narrativa Histórica: Desvelando a Natureza da Luz 
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No segundo semestre do ano de 

2012, alunos do último período do curso de 

Licenciatura em Física da UEPB 

conversavam sobre tópicos da física 

quântica enquanto esperavam a chegada do 

professor para aula da disciplina de 

Mecânica Quântica. Entre uma discussão e 

outra, começaram a discutir sobre a 

natureza da luz. Estavam presentes na sala, 

Mariana, Emerson, Silvia e Yasmin. 

Mariana: - 

Mas, afinal, o 

que é a luz? 

  

Silvia: - Claro que a luz é uma onda 

né Mariana!!! Lembro bem que meu 

professor de Física do ensino médio me 

falou que a luz era uma onda 

eletromagnética. 

Emerson:  - A luz se comporta tanto 

como onda, quanto 

como partícula. De 

acordo com o princípio 

da complementaridade 

de Niels Bohr, a 

natureza da matéria e 

radiação é dual e os 

aspectos ondulatório e 

corpuscular não são contraditórios, mas 

complementares. Isso significa que a 

natureza corpuscular e ondulatória são 

ambas detectáveis separadamente e 

surgem de acordo com o tipo de 

experiência. Se o arranjo experimental for 

elaborado corretamente de modo que 

extraia informações do caráter 

corpuscular da luz, por exemplo, as 

partículas luminosas irão se comportar de 

modo que exponha necessariamente 

apenas esse aspecto. Caso o observador 

queira fazer um estudo envolvendo as 

características ondulatória da luz, toda a 

montagem e estratégia de seu experimento 

terá que ser idealizada de modo que  o 

caráter ondulatório venha a se revelar. 

Portanto, luz tem caráter dual: onda-

partícula. 

Yasmin: -  Emerson, essa explicação 

que você deu sobre a natureza da luz 

surgiu a partir das discussões da mecânica 

quântica, no século XX. Eu estudei isso na 

disciplina de História da Física. Antes 

desse período, também já havia 

importantes discussões sobre a natureza 

da luz. Por exemplo, no início do século 

XIX havia uma grande controvérsia sobre 

a natureza da luz. Nesse período, tínhamos 

muitos estudiosos defendendo a luz como 

sendo composta por corpúsculos emitidos 

de fontes luminosas que viajam no espaço 

na forma de raios de luz e interagem com a 

matéria através de forças à distância. Essa 

corrente, denominada teoria corpuscular 

Niels Henrick David 

Bohr  (1885-1962) 

DESVELANDO A NATUREZA DA 

LUZ 
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da luz, era muito influente, pois havia sido 

muito desenvolvida ao 

longo do século XVIII, 

pelos seguidores de 

Isaac Newton. Em 

outra vertente, 

tínhamos estudiosos 

defendendo a luz como 

ondas propagadas através 

da vibração de um 

meio etéreo. Esses 

estudiosos defendiam 

a teoria ondulatória 

da luz. Entre eles, 

lembro bem do nome 

de Augustin Fresnel, 

físico francês, que 

sempre procurou 

defender a teoria ondulatória da luz. 

Os colegas de Yasmin ficaram 

intrigados com a história que ela estava 

contando, uma vez que atualmente é aceito 

o caráter dual da natureza da luz. Então, 

por que, anteriormente, a natureza 

ondulatória ou corpuscular da luz foi fruto 

de controvérsia?  Como ocorreu o 

desenrolar dessa controvérsia? 

Emerson: - Será que eles 

procuravam se basear em experimentos 

para defender seus pontos de vista em 

relação a luz? Qual grupo deveria ser 

mais forte? Será que eles utilizavam 

ferramentas matemáticas para embasar 

sua teoria? 

Silvia: - Será que o financiamento 

pelo governo da época influenciava nas 

pesquisas que eles desenvolviam? Quais 

fatores que influenciaram no processo de 

avaliação entre essas teorias?  

Nesse momento, Emerson que 

sempre dormia tarde conversando nas 

redes sociais, cochilou na cadeira da sala e 

teve um sonho um tanto inusitado. 

Acontece que Emerson sonhou que havia 

voltado para o ano de 1820. Em seu sonho, 

Emerson chega na cidade de Paris e 

procura por Augustin Fresnel, para ter um 

maior conhecimento de suas pesquisas 

sobre a natureza da luz. As pessoas lhe 

indicam que procure a 

Académie des 

Sciencies. Lá ele 

encontraria diversos 

estudiosos envolvidos em discussões 

científicas. 

O jovem Emerson, então, se dirigiu à 

Academia de Ciências. Chegando lá, 

enquanto andava por um corredor e outro 

dessa instituição, teve a sorte de encontrar 

um velho senhor, secretário da academia 

há vários anos, que gostava de acompanhar 

as discussões científicas que lá aconteciam. 

Diante da curiosidade de Emerson, o 

secretário se dispôs a conversar com ele e 

esclarecer algumas de suas dúvidas. 

Isaac Newton 

 (1643-1727) 

Augustin Fresnel 

(1788-1827) 
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Emerson: - Me disseram que aqui se 

reúnem diversos estudiosos para discutir 

sobre assuntos científicos. Mas, na 

verdade, eu gostaria mesmo de saber mais 

a respeito dos trabalhos sobre a natureza 

da luz que são aqui discutidos.  

Secretário: - Meu jovem, essa 

instituição é uma academia nacional 

francesa ligada ao Instituto da França. Já 

vi diversos trabalhos, de 

diferentes estudiosos, 

sobre a natureza da luz e 

sobre fenômenos 

luminosos aqui nessa 

casa. Pierre Laplace e 

seus colegas, Malus, Biot, 

Poisson, Arago, já 

abordaram diversos fenômenos luminosos 

aqui, entre eles a polarização e a dupla 

refração
1
 da luz. Pude notar uma coisa nos 

trabalhos de Laplace e seus discípulos: 

eles sempre buscaram explicar os 

fenômenos luminosos a partir da interação 

por forças a distância entre as partículas 

de luz e a matéria dos corpos. Sobre a 

natureza da luz, eles sempre defenderam 

que a luz consiste na emissão de partículas 

de luz a partir de corpos luminosos. 

Estou aqui já faz um bom tempo e 

pude conhecer diversos estudiosos e 

acompanhar seus trabalhos. Sempre que 

posso, gosto de conversar com eles para 

melhorar meu conhecimento sobre a 

ciência. Uma coisa, eu posso lhe garantir: 

Laplace e seus discípulos são muito 

influentes nas discussões dessa Academia 

desde o início dos anos 1800. Aliás, eles 

gozam de boa influência em todo o meio 

científico francês. 

Lembro-me de que no ano de 1807, 

um estudo matemático da dupla refração 

foi proposto como tema do prêmio a ser 

concedido a matemáticos na competição 

bianual de prêmios desta Academia. 

Naquela época, era proposto, 

periodicamente, disputas com prêmios 

sobre diferentes temas científicos. Em 

1807, Laplace presidia o 

sistema de competições 

de prêmios. Foi um de 

seus discípulos, Etienne 

Malus, que recebeu o 

prêmio com uma 

memória lida em junho de 

1808, na qual ele defendia a luz como 

sendo composta por corpúsculos. 

Emerson: - Será que a presidência 

de Laplace influenciou na decisão dessa 

disputa?  

Secretário: - 

Talvez sim, pois Pierre 

Laplace e seu colega, 

Claude Berthollet, 

controlavam os 

estabelecimentos 

Pierre-Simon 

Laplace 

(1749-1827) 

Étienne-Louis 

Malus (1775-1812) 

Claude Louis 

Berthollet 

(1748-1822) 
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científicos em ensino e pesquisa da época. 

Eles dois também presidiam a Sociedade 

de Arcueil, composta por jovens físicos e 

químicos de Paris: Biot, Poisson, Gay-

Lussac, Malus, Arago, Dulong e Petit. 

Além disso, Berthollet e Laplace estavam 

em uma boa posição para obter do 

governo financiamento para seus projetos 

de pesquisa, influenciarem as nomeações 

para posições científicas e patrocinar 

investigações experimentais que os 

interessavam.  

 No entanto, devo reconhecer que o 

trabalho de Malus também era muito bom. 

Seu trabalho consistia em uma série de 

experimentos apoiados por análises 

matemáticas. Ele notou que as 

propriedades assimétricas que a luz 

duplamente refratada exibe poderiam ser 

produzidas pela simples reflexão em 

qualquer meio transparente e, portanto, 

seriam o resultado de alguma modificação 

fundamental da luz em sua interação com 

a matéria. Malus também estudou a 

polarização por reflexão. A polarização 

transformou-se em um tópico importante 

de pesquisa para estudiosos interessados 

na óptica. Arago e Biot também 

desenvolveram trabalhos sobre 

polarização, nos anos que se seguiram aos 

estudos de Malus. 

Emerson: - Quer dizer que nessa 

época a ciência já fazia uso de 

experimentos e matemática? Será que o 

ideal de explicar os fenômenos a partir de 

forças à distância influenciava no olhar 

deles para os experimentos? Podemos 

dizer que esses estudiosos trabalhavam 

coletivamente, dentro de um programa 

laplaciano de pesquisa? 

Secretário: - Uma característica que 

sempre vi nos trabalhos de Laplace e seus 

discípulos foi defender a precisão no 

estudo dos fenômenos. Eles sempre 

procuraram combinar cálculo com 

experiência para obter o máximo de 

precisão possível. No entanto, a defesa de 

Laplace em explicar os fenômenos a partir 

da interação por forças à distância entre 

as partículas da matéria também sempre 

permeou seus trabalhos. Na verdade, 

acredito que esse ideal influenciava no 

modo como eles explicavam os 

experimentos que faziam e os resultados 

que obtinham. 

Emerson: - O Senhor fala em 

diversas pessoas, eu nunca tinha ouvido 

falar neles. Outra coisa, pelo que o senhor 

está me falando a comunidade científica 

na qual o estudioso está inserido 

influencia em seus estudos, em seu olhar 

sobre os fenômenos da natureza... Então, o 

senhor acredita que o legado de Laplace 

influenciou, inclusive, no modo como esses 

estudiosos desenvolveram suas pesquisas? 
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Secretário: - Não acredito que você 

não ouviu falar neles. Malus, Arago  e Biot 

desenvolveram diversos estudos sobre a 

luz, nos quais defendiam a luz composta 

por partículas, que por sua interação com 

a matéria através de forças à distância 

produziam os diferentes fenômenos 

luminosos, por exemplo: reflexão, 

polarização, refração, entre outros.  

Emerson: - Hum... interessante!!! 

Mas, minha colega falou sobre Augustin 

Fresnel. Você ainda não me falou dele. 

Secretário: - Também já vi trabalhos 

dele aqui. O primeiro trabalho que vi de 

Fresnel aqui foi em 1815. Nesse trabalho, 

ele defendia que a luz era formada por 

ondas no éter. Fresnel fez experimentos 

com franjas de difração. Através de seus 

experimentos sobre difração, Fresnel 

estava procurando mostrar que a luz 

desvia de seu curso retilíneo, curvando-se 

em torno de obstáculos. Assim, a maior 

objeção à teoria ondulatória seria 

removida.  

Foi François Arago quem relatou 

esse trabalho de 

Fresnel perante os 

outros membros da 

academia. Lembro que 

Arago explicou que 

Fresnel fez 

experimentos para 

observar as sombras e franjas da luz solar 

focalizada através de uma lupa. Ao 

colocar uma tira de papel em um dos lados 

do difrator, Fresnel observou que as 

franjas internas desapareciam. Dessa 

maneira, ele atribuiu as franjas internas 

ao cruzamento entre os raios provenientes 

dos dois lados do difrator. As faixas 

externas, por sua vez, permaneciam. Essas 

se originariam do cruzamento entre os 

raios provenientes diretamente da fonte de 

luz e da reflexão em uma borda do 

difrator. Onde as vibrações que formam a 

luz estivessem em fase e interferissem 

construtivamente, teria faixas brilhantes. 

As vibrações que estivessem fora de fase, e 

se cancelassem, originariam faixas 

escuras. 

 

Figura 1: Representação de Fresnel para as 

franjas de difração atrás de uma lâmina. A 

luz de um ponto distante O (não 

representado) é difratada por uma lâmina 

AB. As franjas externas F1 e F2 se formam a 

partir das interseções consecutivas de duas 

séries de ondas circulares que emanam de O 

e da borda A ou B. As franjas internas f1, f2, 

f3, f4, f5 se formam a partir de intercessões 

consecutivas de ondas emanando das bordas 

A e B. Fonte: DARRIGOL, 2012, p. 200. 

 

François Jean 

Dominique Arago 

(1786-1853) 
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Emerson: - Outra pessoa!!! 

François Arago? 

Secretário: - Por que o espanto? 

Você acha que as teorias científicas são 

desenvolvidas por um único estudioso? 

Várias pessoas contribuem para o estudo 

dos fenômenos físicos, apresentando 

pontos de vistas muitas vezes discordantes. 

Mas, nesse caso, François Arago é a 

mesma pessoa que mencionei 

anteriormente trabalhando juntamente 

com os discípulos de Laplace.  Essa 

história é curiosa... 

Arago, anteriormente, defendia a luz 

como composta por corpúsculos de luz 

emitidos de uma fonte luminosa e 

trabalhava juntamente com os discípulos 

de Laplace. No entanto, após 

desentendimentos com Biot sobre a 

prioridade nos estudos sobre a 

despolarização da luz, nos quais o Instituto 

da Academia se posicionou a favor de 

Biot, Arago se afastou dos colegas 

laplacianos na Academia e, 

posteriormente, passou a ajudar na 

divulgação dos trabalhos de Fresnel na 

teoria ondulatória... Arago também passou 

a desenvolver trabalhos em que defendia a 

natureza ondulatória da luz. 

Vou te confessar uma coisa: acredito 

que se não fosse o apoio de Arago, Fresnel 

não tinha conseguido publicar seus 

trabalhos nesta Academia. Laplace e seus 

discípulos sempre gostaram de não 

divulgar as interpretações rivais. 

Eu sempre tive mais contato com 

Arago... Ele conversava comigo sempre 

que podia. Ainda em 1815, Arago escreveu 

para Fresnel o instigando a confirmar os 

resultados de seu trabalho que eram 

incompatíveis com a teoria corpuscular - a 

constatação de que as faixas de difração 

formam curvas hiperbólicas por trás do 

obstáculo de difração. Arago ainda 

conseguiu uma licença para Fresnel, que 

era engenheiro civil, juntamente ao chefe 

dos engenheiros, Gaspard Prony. Assim, 

Fresnel e Arago passaram a trabalhar 

juntos a partir de 1815. 

Arago estava decidido a se vingar! 

No entanto, ele conhecia bem o terreno em 

que pisava. É tanto que ele também 

conseguiu publicar esse primeiro trabalho 

de Fresnel na Annales de chimie et de 

physique. Mas, o trabalho sofreu diversas 

modificações. Fresnel teve que omitir toda 

discussão da teoria ondulatória da luz 

como hipótese física. Essa versão da 

Annales partiu diretamente para a 

discussão da configuração experimental, 

enfatizando apenas os desenvolvimentos 

experimentais de Fresnel.  

Emerson: - Como assim? Isso pode 

acontecer? Modificar o trabalho original 

do cientista? 
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Secretário: - Ah, meu jovem! Tantas 

coisas acontecem nesse meio que as 

publicações científicas não revelam... Essa 

modificação no trabalho de Fresnel era 

necessária, porque Laplace e seus 

discípulos eram muito influentes nas 

instituições científicas francesas nessa 

época. Então, se a teoria ondulatória da 

luz fosse defendida abertamente, o 

trabalho de Fresnel teria grandes chances 

de não ser publicado. Como te falei, Arago 

sabia bem o terreno em que pisava. 

Emerson: - Não entendo... Como 

grupos políticos podem influenciar na 

publicação de trabalhos científicos?! Pra 

mim, apenas fatores científicos 

influenciavam! 

Secretário:-  Eu me interessei muito 

por estas disputas no campo da luz, devido 

ao contato que sempre tive com Arago. Ele 

me deixava por dentro de tudo que estava 

acontecendo. Lembro-me de que no ano de 

1816, Arago me 

falou sobre um 

trabalho de Biot 

sobre difração e 

fiquei curioso para 

saber como Biot, 

que defendia a luz como emissão de 

corpúsculo, explicaria o fenômeno de 

difração. Esse trabalho, Biot preparou 

com Claude Pouillet e eles discutiram as 

peculiaridades dos padrões de diferentes 

obstáculos de difração. Biot relacionou a 

regularidade do espaçamento das faixas de 

difração de diferentes cores com a 

regularidade dos anéis de Newton
2
 e 

defendeu que estes devem ser produzido 

por estados de fácil reflexão e refração
3
. 

Emerson: - Mas, Fresnel não já 

havia explicado a difração em termos da 

interferência dos raios luminosos? 

Precisava Biot tentar explicar novamente? 

Duas teorias concorrentes podem explicar 

o mesmo fenômeno,? Afinal, pelo que 

entendi eles defendiam posições totalmente 

diferentes sobre a natureza da luz...  

Secretário: - Caro Emerson, uma 

das coisas que aprendi ao longo dos anos 

de trabalho nesta academia é que um 

mesmo fenômeno pode ser explicado a 

partir de diferentes pontos de vista. Na 

realidade, Fresnel e Biot estavam tentando 

encaixar a explicação de um importante 

fenômeno (difração) dentro de suas 

defesas acerca da natureza da luz. 

Emerson: - Então, quer dizer que a 

teoria defendida pelo estudioso pode 

influenciar na sua explicação dos 

fenômenos? A explicação de um fenômeno 

não advém diretamente da experiência? 

Secretário: - Você está tocando 

questões complexas... Podemos discutir 

sobre isso logo mais... Por hora, deixe-me 

te contar sobre outra competição 

Jean-Baptiste Biot 

 (1774-1862) 
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importante que aconteceu aqui. Talvez, 

você entenda melhor como as coisas 

aconteceram... 

Em 1817, a comissão do Instituto 

propôs a difração como tema da 

competição bianual de prêmios de física 

da Academia. A maioria dos cinco 

membros da comissão eram laplacianos – 

Laplace, Poisson e Biot. Então, as chances 

de um trabalho que explicasse a difração a 

partir da teoria ondulatória ganhar o 

prêmio eram muito pequenas. Na época, 

Arago me contou que Fresnel estava 

trabalhando duramente para enviar um 

trabalho bem fundamentado sobre 

difração para concorrer ao prêmio. Mas, 

as chances de Fresnel ganhar o prêmio 

eram quase zero. Fiquei muito ansioso 

para saber o resultado da competição e 

você o que acha? Quem ganhou o prêmio? 

No entanto, Emerson não pôde saber 

o final da história. Nesse momento, o 

professor da disciplina havia chegado e as 

meninas (Silvia, Yasmin e Mariana) o 

acordaram. Ele ficou muito intrigado com 

o sonho que tivera e ao mesmo tempo 

irritado por não ter conseguido saber o 

final da história. Quando a aula terminou, 

Emerson procurou o professor de História 

da Física na sala de professores, na 

esperança de saber mais sobre a disputa, e 

interrogou-lhe sobre esse episódio: 

Emerson: - Professor, queria saber 

mais um pouco sobre a controvérsia teoria 

corpuscular x teoria ondulatória da luz no 

início do século XIX. É verdade que 

Fresnel e Arago defenderam a teoria 

ondulatória da luz em um meio 

eminentemente corpuscular na França a 

partir do ano de 1815? 

Professor: É verdade sim, Emerson. 

No entanto, outros estudiosos também já 

haviam defendido uma 

teoria ondulatória para 

luz. Entre eles, Thomas 

Young, um estudioso 

britânico que defendeu a 

teoria ondulatória da 

luz no início do século 

XIX. Ele defendia a 

propagação da luz através de ondulações 

em um éter luminífero. Talvez você não 

saiba, mas o éter era um meio que 

sustentava a propagação das ondas de luz. 

Diversos estudiosos da época defenderam 

diferentes modelos para o éter, 

especialmente, o éter como um fluido 

elástico. Young, por exemplo, defendia o 

éter composto de partículas que 

mutuamente se repeliam, mas que eram 

atraídas pela matéria. Young desenvolveu, 

nessa época, importantes pesquisas sobre 

difração e sobre o princípio de 

interferência.  

Thomas Young 

(1773-1829) 
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 No entanto, os trabalhos dele não 

foram muito bem aceitos entre seus 

contemporâneos, devido ao contexto 

eminentemente newtoniano e corpuscular 

no qual foram publicados. Além disso, a 

ideal de éter no qual Young sustentava 

seus trabalhos não era aceito entre os 

estudiosos britânicos da época - educados 

em uma tradição empirista
4
, uma vez que 

este meio não podia ser comprovado 

experimentalmente. 

Emerson: - Professor, então quer 

dizer que o contexto no qual as pesquisas 

são publicadas influencia na sua aceitação 

ou rejeição entre os estudiosos do 

período?... Imagino, então, que Arago e 

Fresnel não conseguiram “vencer” a 

teoria corpuscular também predominante 

na França na época em que eles 

publicaram seus trabalhos na teoria 

ondulatória... 

Professor: - Emerson, o processo de 

aceitação de novas teorias é complexo e 

envolve diversos fatores...  

Fresnel não conhecia os trabalhos 

de Young quando começou a desenvolver 

suas pesquisas na teoria ondulatória para 

a luz. Na verdade, quando começou seus 

trabalhos na óptica ondulatória, Fresnel 

estava pouco familiarizado com as teorias 

anteriores que concebiam a luz como 

ondas ou pulsos. Fresnel passou a 

defender a teoria ondulatória a partir da 

possibilidade de relacionar o calor, a luz e 

a eletricidade às modificações de um único 

fluido universal. Durante seus estudos na 

École Polytechnique, Fresnel tinha sido 

exposto à doutrina do calórico e a 

analogias entre calor e luz como diferentes 

estados desse fluido imponderável. No 

entanto, Fresnel rejeitou a 

substancialidade do calor. Ele destacou a 

grande quantidade de calor e luz emitida 

durante a combustão do carbono. O 

volume de gás carbônico gerado pela 

reação era igual ao volume de oxigênio 

consumido por esta. A quantidade de 

calórico era a mesma antes e depois da 

combustão. Logo, isso era incompatível 

com o fato de que calor era emitido, ou 

partículas de calórico emitidas no 

processo. Seria mais natural pensar que 

calor e luz eram devido apenas a vibrações 

no calórico. Assim, ele acreditava que luz 

e calor podiam ser melhor explicados 

utilizando o conceito de ondas 

Emerson: - Na realidade, queria 

saber se o senhor já ouviu falar sobre a 

competição de prêmios que a Academia de 

Ciências de Paris propunha, bienalmente, 

sobre determinados assuntos da física... 

Em 1817, o tema proposto foi a explicação 

do fenômeno de difração da luz e pelo que 

entendi, essa disputa tinha como pano de 

fundo o embate teoria corpuscular versus 

teoria ondulatória da luz. Ou de outra 
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forma, defensores da teoria corpuscular 

(laplacianos) versus ondulacionistas.  

Professor: - Já li muita coisa sobre 

os debates em torno da natureza da luz no 

início do século XIX e lembro-me dessa 

disputa... Apesar da situação não ser 

favorável aos ondulacionistas, Fresnel 

venceu o prêmio, em março de 1819, com 

um extenso trabalho sobre difração. Eu li 

esse trabalho de Fresnel! 

Nesse trabalho, Fresnel buscou 

mostrar a insuficiência da teoria 

corpuscular da luz em explicar o fenômeno 

de difração e a partir disso, buscou 

explicar o fenômeno de difração pela 

combinação do princípio de Huygens com 

o princípio de interferência. Fresnel 

analisou o problema de difração em 

termos de uma onda espalhando da fonte 

tal que, em concordância com princípio de 

Huygens, cada ponto na frente de onda é a 

própria fonte de ondas secundárias. 

 

 

 

 

 

 

 

O interessante nesse trabalho de 

Fresnel é que ele buscou sempre 

confrontar previsões teóricas e numéricas 

das teorias com dados experimentais, 

buscando sempre uma confirmação dos 

pontos de vista por ele defendidos. Era 

necessário se dedicar com todo afinco, 

uma vez que ele estava diante de um 

cenário nada propenso para sua vitória na 

competição. 

A teoria corpuscular buscava 

explicar a formação das franjas de 

difração devido a uma força que é 

alternadamente atrativa e repulsiva, e cuja 

fonte está na superfície do corpo 

produzindo as sombras. No entanto, 

Fresnel “mostrou” em seu trabalho que as 

consequências dessa teoria e seus 

resultados não concordavam com os 

experimentos. As predições numéricas 

dessa teoria não concordavam com as 

observações experimentais.  

Por exemplo, Fresnel discutiu em seu 

trabalho que se a produção das franjas de 

difração fosse atribuída à alternada 

expansão e contração dos raios que 

passam muito próximos ao corpo opaco, o 

centro das bandas escuras e brilhantes 

deveriam repousar ao longo de linhas 

brilhantes. Mas, os dados experimentais 

apresentavam que as franjas externas 

possuem trajetórias hiperbólicas. Assim, 

Fresnel defendeu que os experimentos 

 

Ilustração do principio de Huygens. 

Todos os pontos da frente de onda no 

instante t = t1 se comportam como fontes 

de ondas esféricas secundárias. 
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evidenciavam que a hipótese de contração 

e expansão produzida pela ação do corpo 

sobre os raios de luz é insuficiente para 

explicar o fenômeno de difração.  

Temos que reconhecer que a teoria 

corpuscular da luz explicava diversos 

fenômenos ópticos conhecidos na época. 

Além disso, era uma teoria muito influente 

desde o século XVIII. No entanto, Fresnel 

não aceitava tal teoria, uma vez que ela 

exigia várias hipóteses adicionais para 

explicar efeitos particulares. Por exemplo, 

vários movimentos rotacionais e 

oscilatórios foram atribuídos aos 

corpúsculos leves que compunham a luz 

para explicar os efeitos da polarização da 

luz.  

Emerson: Como assim, professor? 

Não é normal o uso de hipóteses auxiliares 

para uma teoria conseguir explicar os 

fenômenos da natureza? 

Professor: Fresnel defendia o ideal 

de que a natureza é simples e fecunda 

(Natura simplex et fecunda). A natureza se 

esforçaria para fazer o máximo de 

fenômenos através de um número mínimo 

de causas. Assim, uma teoria científica 

deveria explicar diversos fenômenos 

recorrendo a poucos princípios gerais, 

sem recorrer a hipóteses auxiliares. As 

teorias deveriam explicar os fenômenos a 

partir de poucos princípios gerais! 

Assim, no trabalho sobre difração 

para a disputa da Academia, Fresnel 

buscou derivar quase todos os fenômenos 

rigorosamente de alguns princípios 

simples – o Princípio de Huygens e o 

princípio de interferência. O problema de 

difração deveria ser resolvido 

considerando apenas o comportamento 

das ondas passando por um obstáculo, sem 

referência a natureza do obstáculo. 

Outro ponto nesse trabalho de 

Fresnel é que ele conseguiu calcular a 

intensidade de vibração da onda resultante 

em determinado ponto, através de 

complicados cálculos algébricos... cálculo 

integral. A formação e a posição de 

franjas externas seriam explicadas 

considerando-as como produzidas pelo 

encontro de um número infinitamente 

grande de ondas secundárias. Para 

determinar a intensidade da luz em 

qualquer ponto, Fresnel adicionou as 

contribuições de todas essas ondas 

secundárias, empregando o princípio de 

interferência que levou em consideração 

as relações de fase envolvidas.  

Emerson: Professor, o senhor falou 

nesse ideal de natureza de Fresnel. O 

Senhor acredita que crenças desse tipo 

podem influenciar nas pesquisas de um 

determinado estudioso? 

Professor: Acredito que sim, 

Emerson. Essa é uma discussão complexa, 



215 

 

 
 

no entanto, o estudioso não faz suas 

pesquisas alheio aos conhecimentos e 

crenças que lhe cercam.  

Sobre a competição ainda tem um 

fato interessante pra te contar... Os 

jurados da competição 

não queriam acreditar 

que um ondulacionista 

havia ganhado o prêmio. 

Poisson apontou a 

previsão inesperada da 

teoria de Fresnel de que 

no centro da sombra de um disco circular 

deveria haver um ponto brilhante, 

decorrente da soma dos efeitos de todas as 

ondas secundárias em fase de todos os 

pontos da borda do disco. Ao contrário do 

que esperava Poisson, a predição foi 

confirmada experimentalmente por Arago, 

mostrando assim o poder explicativo e a 

habilidade preditiva da teoria de Fresnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a vitória do trabalho de Fresnel 

nessa competição, a teoria ondulatória 

obteve uma importante vitória pública. No 

entanto, essa vitória não era suficiente 

para que a teoria ondulatória superasse a 

teoria corpuscular da luz no meio 

científico francês. O processo de avaliação 

entre teorias não é algo simples. Na 

realidade, é um processo que envolve 

diversos fatores: científicos, 

epistemológicos, sociais, políticos, etc. 

Emerson: - Então, quer dizer que 

não basta que uma teoria explique os 

fenômenos que a outra não consegue 

explicar? 

Professor: - Como disse, diferentes 

fatores concorrem no processo de 

avaliação de teorias concorrentes... Entre 

outros fatores, a teoria ondulatória não 

explicava a polarização da luz. As 

características da luz polarizada 

mostravam a existência de forças agindo 

perpendicularmente aos raios. No entanto, 

ondas transversais não se encaixavam com 

o ideal de éter defendido na época. De 

acordo com a teoria da elasticidade então 

aceita, ondas transversais só eram 

possíveis em um meio sólido. Mas, um éter 

sólido que permeasse tudo não poderia ser 

reconciliado com os movimentos livres dos 

planetas.  

Através de seus estudos sobre 

polarização, Fresnel passou a argumentar 

Previsão de Poisson 

Siméon Denis 

Poisson 

(1781-1840) 
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que a luz era constituída inteiramente de 

vibrações transversais puras, convencido 

de que tal solução era necessária e 

conformada aos princípios mecânicos
5
. O 

éter é que deveria ser reconstruído de 

acordo. Fresnel, então, supôs um modelo 

de éter que permitisse vibrações 

transversais:  Este modelo consistia de 

uma rede de moléculas mantidas em 

equilíbrio por forças à distância. Fresnel 

defendia que os deslocamentos criados 

pela luz no éter resultavam em uma força 

de restauração muito forte. Portanto, o 

éter poderia ser tratado como um sólido. 

No entanto, esse modelo de éter não foi 

muito bem aceito na época, inclusive por 

Arago, que rompeu com Fresnel a respeito 

da questão sobre ondas transversais. Aliás, 

discussões a respeito do éter permearam 

todo o século XIX
6
. 

Emerson: - Professor, então quer 

dizer que Fresnel postulou que as ondas de 

luz eram transversais? Ou foi apenas uma 

hipótese? Qual a diferença entre postulado 

e hipótese? 

Professor: - Em outra oportunidade 

discutimos sobre o papel de postulados e 

hipóteses na construção da ciência. Agora, 

só pra finalizar que já está no horário da 

próxima aula.... 

Fresnel desenvolveu, juntamente com 

Arago, a teoria ondulatória baseada em 

uma teoria matemática ampla. Mas, sua 

aceitação dentro da comunidade científica 

parisiense não ocorreu devido apenas ao 

poder explicativo de sua teoria. 

Concomitantemente aos estudos de Fresnel 

na teoria ondulatória, o programa 

laplaciano de pesquisa foi perdendo o 

controle das instituições científicas da 

época. Um grupo anti-Laplace, entre eles 

Arago, Fresnel, Ampère, Joseph Fourier, 

havia ascendido na Academia de Ciências 

no final da década de 1810 e em 1821 

estava exercendo considerável influência 

nos assuntos da sociedade.  

Dessa maneira, Laplace e seus 

discípulos tinham, gradualmente, perdido 

seu domínio intelectual e institucional 

sobre físicos franceses para a física mais 

recente de Arago, Ampère, Fourier e seus 

amigos. O controle por parte dos anti-

laplacianos das instituições científicas 

francesas proporcionou uma aceitação 

rápida e quase completa da teoria 

ondulatória pela comunidade científica 

parisiense. Assim, em 1827, época da 

morte de Fresnel, a teoria das ondas 

estava sendo ensinada nas principais 

instituições de ensino de física em Paris. 

Agora, tenho realmente que ir... 

Emerson: - Professor, só mais uma 

coisa: Caramba, como a história do 

desenvolvimento dos conhecimentos físicos 

é rica em detalhes e permeada por 

diversos fatores. A partir desse episódio, 



217 

 

 
 

percebi que diversos fatores estão 

envolvidos no processo de avaliação de 

teorias concorrentes; que o 

desenvolvimento de teorias é fruto do 

trabalho coletivo; que aspectos políticos 

influenciam no desenvolvimento e 

aceitação de teorias científicas....  

Professor: - É meu caro Emerson, 

são essas discussões legais que me 

estimulam a estudar a História da Ciência. 

Sem ela, não é possível conhecer o 

processo de desenvolvimento da ciência... 

Já que você gostou tanto das discussões a 

respeito da natureza da luz na França no 

início do século XIX, vou lhe fazer um 

questionamento pra você ir pra casa 

pensando: Como você acha que nessa 

época, década de 1820, estavam as 

discussões sobre a natureza da luz dentro 

do contexto de Thomas Young que, ao 

contrário de Fresnel, não teve êxito em sua 

defesa da teoria ondulatória da luz entre 

seus contemporâneos?  

Emerson, então, agradeceu ao 

professor pelas explicações e foi pra casa. 

No entanto, toda aquela experiência não 

lhe saía da cabeça, especialmente, o último 

questionamento do seu professor. Ele 

decidiu pesquisar na internet acerca das 

discussões sobre a natureza da luz entre os 

britânicos no início do século XIX, bem 

como sobre as pesquisas de Thomas 

Young na teoria ondulatória da luz. 

Através de sua busca, Emerson encontrou 

um site de um grupo de estudos que 

abordava, especificamente, pesquisas 

científicas entre os britânicos ao longo do 

século XIX. Nesse site, Emerson encontrou 

as seguintes narrativas: 

............................................................................................................................ 
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Londres, novembro de 1801... É lido perante à Royal Society o trabalho do jovem 

Thomas Young: “The Bakerian Lecture: On the Theory of Light and Colours”.  

Thomas Young (1773-1829), então professor 

de filosofia natural e editor de publicações da Royal 

Society, reativou as pesquisas em direção à teoria 

ondulatória da luz no início do século XIX. No 

entanto, entre os britânicos, a figura de Isaac 

Newton, bem como a teoria corpuscular da luz 

desenvolvida por seus seguidores ao longo do século 

XVIII era prevalecente no meio científico. Young tinha consciência do contexto nada 

favorável no qual estava desenvolvendo seus trabalhos sobre a teoria ondulatória da luz. 

Como o próprio Young admitiu: “a doutrina de emissão de partículas a partir de luz de 

substâncias luminosas, e da pré-existência formal de raios coloridos na luz branca, tem sido 

quase universalmente admitida neste país, e pouco combatida em outros” (YOUNG, 1800, p. 

125).  

No entanto, Young não concordava com essa doutrina. Entre outros fatores, Young 

questionava a velocidade uniforme com a qual a luz é suposta ser projetada de todos corpos 

luminosos: como poderiam os corpúsculos de luz serem emitidos na mesma velocidade seja 

devido à fricção de dois cristais ou ao calor intenso do Sol? Se a luz consistisse em 

ondulações transmitidas através de um meio elástico esse problema seria resolvido, uma vez 

que a velocidade uniforme seria uma característica relacionada ao próprio meio elástico. 

Todas as impressões são transmitidas através de um fluido elástico com a mesma velocidade! 

Na realidade, o interesse de Young pela teoria ondulatória da luz, provavelmente, foi 

despertado após suas investigações sobre a voz e a visão humanas, feitas para a dissertação e 

o curso de medicina em Gottingen, que o levaram a repensar a analogia entre luz e som, um 

dos pilares sempre utilizados pelos defensores de uma teoria vibracional ou ondulatória para a 

luz. 

Young estava diante de grandes problemáticas para conseguir defender sua teoria 

ondulatória da luz: Com ocorre a propagação da luz? Quais as características do meio etéreo? 

Narrativa 1: Thomas Young e a teoria ondulatória da luz 
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Como comprovar essa teoria experimentalmente, afinal, os newtonianos não aceitavam 

hipóteses? 

Talvez, a melhor saída fosse procurar o apoio dos newtonianos, uma vez que enfrentar 

essa tradição não seria nada fácil. Foi exatamente o que Young procurou fazer. Nesse 

trabalho, que foi lido perante à Royal Society em 1801, Young usou entre seus recursos, o 

modo newtoniano de exposição: hipóteses e proposições numeradas, com escólios e 

corolários. Ele também procurou trazer a impressão de concordância com as ideias de 

Newton, citando extratos de escritos desse estudioso em suporte às suas hipóteses básicas: a 

existência de um éter elástico impregnando as ondulações causadas por um corpo luminoso e 

a relação entre cor e frequência. Young negligenciou a menção que as ondas de éter de 

Newton eram resultado do impacto dos corpúsculos de luz. Ele fez cortes constantes nos 

trechos de Newton, omitindo frases e parágrafos, com o intuito de encaixar as ideias de 

Newton (que era contrário à teoria ondulatória da luz) com sua argumentação (MOURA, 

BOSS, 2015).  

A base desse trabalho de Young estava em 4 hipóteses iniciais: 

Hipótese I: Um Éter luminífero permeia o Universo, altamente rarefeito e elástico. 

[...] Hipótese II: Ondulações são excitadas neste Éter assim que o Corpo se torna 

luminoso. [...] Hipótese III: A Sensação de diferentes Cores depende da diferente 

frequência de Vibrações, excitadas pela luz na Retina. [...] Hipótese IV: Todos os 

Corpos materiais têm uma Atração pelo Meio etéreo, através da qual ele é 

acumulado dentro de suas Substâncias e por uma pequena Distância ao redor deles, 

em um Estado de maior Densidade, mas não de maior Elasticidade (YOUNG, 

1802a, p. 4-11 apud MOURA; BOSS, 2015, p. 7-10). 

 

E mais 9 proposições: 

Proposição I: Todos os impulsos são propagados em um meio homogêneo elástico 

com igual velocidade. [...] Proposição II: Uma ondulação originada a partir da 

vibração de uma única partícula, deve se expandir através de um meio homogêneo 

em uma forma esférica, mas com quantidades diferentes de movimento em 

diferentes partes. [...] Proposição III: Uma porção de ondulação esférica, passando 

através de uma abertura em um meio em repouso, será propagada retilineamente em 

superfícies concêntricas, terminadas lateralmente por porções fracas e irregulares de 

novas  ondulações divergentes. [...] Proposição IV: Quando uma ondulação atinge a 

superfície que limita meios de diferentes densidades, ocorre uma reflexão parcial, 

proporcional a magnitude da diferença de densidades. [...] Proposição V: Quando 

uma ondulação é transmitida através de uma superfície que limita diferentes meios, 

ela procede em uma certa direção, tal que os senos dos ângulos de incidência e 

refração estão na constante razão da velocidade de propagação nestes dois meios. 

[...] Proposição VI: Quando uma ondulação atinge a superfície de um meio mais 

rarefeito, tão obliquamente que ela não pode ser refratada normalmente, ela é 

totalmente refletida, em um ângulo igual aquele de incidência. [...] Proposição VII: 

Se ondulações equidistantes supostamente passam através de um meio, cujas partes 

são suscetíveis a vibrações permanentes de alguma forma mais lentas que as 
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ondulações, suas velocidades serão diminuídas por essa tendência vibracional; e, no 

mesmo meio, ainda mais, a medida que as ondulações tenham mais frequência. [...] 

Proposição VIII: Quando duas ondulações, a partir de diferentes origens, coincidem 

perfeitamente ou quase [coincidem] em direção, seu efeito conjunto é uma 

combinação dos movimentos pertencentes a cada uma [delas]. [...] Proposição IX: 

Luz radiante consiste em ondulações de Éter Luminífero (YOUNG, 1802a, apud 

MOURA; BOSS, 2015). 

 

Cabe destacar a proposição VIII, na qual Young traz a versão inicial do seu princípio de 

interferência. Podemos afirmar que Thomas Young tomou o princípio de interferência como 

seu principal argumento em defesa da teoria ondulatória. Young publicou mais dois trabalhos 

na Philosophical Transactions, nos quais buscava estabelecer esse princípio sobre bases 

experimentais: “An Account of Some Cases of the Production of Colours, not Hitherto 

Described” (1802b) e “Experiments and Calculations Relative to Physical Optics” (1804). 

Nesses, Young buscou explicar a formação de franjas de difração a partir de sua lei de 

interferência geral. Além disso, Young apresentou o princípio de interferência na forma de lei, 

como segue: 

 

Sempre que duas porções da mesma luz atinjam o olho por caminhos diferentes, 

ambos exatamente ou quase exatamente na mesma direção, a luz torna-se mais 

intensa quando a diferença de rotas é qualquer múltiplo de um certo comprimento, e 

menos intensa no estado intermediário das porções em interferência; e este 

comprimento é diferente para luz de diferentes cores (YOUNG, 1802b, p. 387). 

 

Cabe ressaltar que ao longo desses trabalhos Young discutiu interferência em termos de 

dois raios se interceptando viajando ao longo de diferentes caminhos. As franjas coloridas 

ocasionadas pela difração na borda de um disco seriam decorrentes da interferência entre o 

raio infletido pela atmosfera em torno da borda e o raio refletido pela superfície da borda. 

 

Ilustração de Young para discutir a “inflexão” (difração) da luz. Fonte: 

MOURA; BOSS, 2015, p. 20. 
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 Em sua Lectures, publicada em 1807, no entanto, Young traz a descrição do 

experimento da dupla fenda, no qual ele considera cada uma das duas fendas como uma fonte 

secundária de onda. Esse experimento traz uma ilustração do princípio de interferência, uma 

vez que os dois orifícios determinam os caminhos das partes interferentes da luz. Segundo 

Young: 

 

Quando um feixe de luz homogênea cai sobre uma 

tela que possui dois orifícios muito pequenos ou 

fendas, estes podem ser considerados como centros 

de divergência, do qual luz é difratada em toda 

direção. Quando os dois novamente formam feixes 

e são recebidos sobre uma superfície colocada de 

forma a interceptá-los, sua luz é dividida por listas 

escuras em porções aproximadamente iguais. Mas, 

tornando-se mais largas à medida que a superfície 

fica mais afastada das aberturas e mais largas 

também na proporção em que as aberturas estão 

mais próximas uma da outra (YOUNG, 1807, apud 

CANTOR, 1983, p. 139). 

 

 

Representação de Young da interferência das 

ondas de água em um tanque de ondulação. A e B 

são os centros das ondas. Os pontos C, D, E, F 

pertencem a linhas hiperbólicas de interferência 

destrutiva. Experimento análogo ao experimento 

óptico. Fonte: Darrigol, 2012, p. 186. 

 

Apesar dos esforços, Young não teve êxito em superar a ortodoxia corpuscular no meio 

científico britânico. A despeito do trabalho de Young, estudiosos da época continuaram a 

defender a teoria corpuscular. As ortodoxias newtoniana e laplaciana institucionalmente 

impregnadas na Grã-Bretanha e na França, respectivamente, tenderam a opor-se à teoria 

ondulatória. Desta maneira, além da teoria ondulatória proposta por Young ir contra a teoria 

corpuscular da luz defendida no contexto dessas duas ortodoxias, a hipótese de éter na qual 

ele sustentava seu trabalho não poderia ser “provada” através de experimentos, principal 

defesa nessas duas ortodoxias.  

Além disso, os experimentos de Young ditos cruciais (experimento da dupla fenda e 

experimento com franjas de difração) não refutaram a teoria corpuscular, uma vez que esta 

conseguia trazer explicações, mesmo fazendo uso de hipóteses ad hoc, para os fenômenos 

envolvidos nos experimentos. A teoria ondulatória também enfrentava problemas tão grandes 

(anomalias) como aqueles que a teoria corpuscular enfrentava, a exemplo do fenômeno de 

dispersão e da dupla refração. Young não ofereceu uma explicação detalhada para esses 

fenômenos (WORRAL, 1976).   

Diversos fatores concorreram para o “fracasso” da teoria ondulatória de Young em 

superar a teoria corpuscular vigente. Nesse sentido, apesar de reconhecer as deficiências nos 
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trabalhos de Young sobre interferência e difração, o contexto predominantemente newtoniano 

no qual ele escreveu seus trabalhos também não pode ser desconsiderado. 

..................................................................................................................................... 
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Esta história se passa no século 19, quando as máquinas e a 

eletricidade trazem um ambiente de progresso e de ciência para a 

sociedade. É nesse ambiente que Humphrey Lloyd, em Cambridge, 

no ano de 1833, desenvolvia ardorosamente seu relatório sobre as 

novas pesquisas em óptica para o encontro da Associação Britânica 

para o Avanço da Ciência. Humphrey Lloyd buscava solução para o 

problema da Associação Britânica: qual seria  a natureza da luz? 

Lloyd defendia a teoria ondulatória da luz. No entanto, os estudos 

anteriores na teoria ondulatória foram ignorados pelos membros 

dessa associação.  

Nessa época, a teoria ondulatória dava conta de explicar a maioria dos fenômenos 

físicos relacionados à luz... No entanto, a doutrina corpuscular da luz ainda era muito 

influente no meio científico britânico. Além disso, dentro da tradição empirista britânica era 

difícil aceitar o meio hipotético – éter – como uma verdadeira teoria científica. 

“Desta vez vai ser diferente”, pensava Lloyd.  Além de estar 

certo de que o poder explicativo da teoria ondulatória era superior à 

teoria corpuscular, o encontro da associação esse ano ocorreria em 

Cambridge, reduto da teoria ondulatória e William Whewell, grande 

defensor da teoria ondulatória, foi eleito presidente do encontro. 

 

Assim, o cenário era diferente do último encontro (1832), em Oxford,  

no qual o relatório sobre óptica foi feito por David Brewster, grande 

defensor da teoria corpuscular, que baseou seu relato sobre a pesquisa no 

campo em seu ponto de vista emissionista. Citando as dificuldades da teoria 

ondulatória em relação à dispersão e absorção, Brewster deu a impressão que 

Narrativa 2: Controvérsia teoria ondulatória versus 

teoria corpuscular da luz – década de 1830 

Humphrey Lloyd 

(1800-1801) 

William Whewell 

(1794-1866) 

David Brewster 

(1781-1868) 
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a teoria ondulatória estava longe de ser considerada uma teoria da luz.  

Lloyd estava confiante! Desenvolveu seu relatório enfatizando os fenômenos ópticos 

que a teoria ondulatória tinha explicado satisfatoriamente e numericamente, enquanto a teoria 

corpuscular tinha falhado completamente ou tinha requerido a adição de hipóteses ad hoc. 

 “Não é possível que a teoria emissionista seja considerada a verdadeira teoria sobre a 

natureza da luz. Ela falha em obedecer aos princípios de harmonia, unidade e ordem, que 

devem reinar nos trabalhos do Supremo Autor”. A teoria emissionista só conseguia acomodar 

fenômenos pela adição de novas hipóteses. 

No entanto, a situação não era fácil.  Apesar dos britânicos terem conhecimento da 

teoria ondulatória de Fresnel desde a década de 1820, a teoria corpuscular possuía muitos 

adeptos e o ideal de comprovação empírica ainda era muito influente entre os estudiosos 

britânicos do período. A ideia de um éter permeando a propagação das ondas de luz ainda não 

fazia muito sentido para os britânicos da época, uma vez que este meio não poderia ser 

comprovado experimentalmente. Lloyd estava no centro da controvérsia teoria ondulatória 

versus teoria corpuscular da luz. No início da década de 1830, estudiosos como Airy, 

Herschel, Powell e Lloyd, adotaram a teoria ondulatória e começaram a atacar sua rival. Mas, 

emissionistas, incluindo Brewster, Potter e Brougham, não desistiram de suas objeções a 

teoria ondulatória. 

A controvérsia entre ondulacionistas versus 

corpuscularistas seguiu ao longo da década de 1830 e 

envolvia também discussões a respeito dos métodos da 

ciência: Qual o papel da experimentação no processo de 

construção das teorias científicas? E o papel das hipóteses? 

Elas podem ser consideradas válidas no processo de 

construção da ciência? Se sim, qual o seu valor? 

Os objetores da teoria ondulatória sustentavam que uma hipótese nunca pode ser 

provada verdadeira, apesar de seu grau de confirmação empírica e sua habilidade para 

predizer, considerando a indução o único método para alcançar a verdade científica. Dessa 

maneira, a experimentação tinha um papel importante em seus trabalhos. Outra grande defesa 

entre os corpuscularistas da época era a demanda por causas verdadeiras. Para Brewster, por 

exemplo, a causa deveria ter uma existência real, sendo aberta ao exame sensorial. Desse 

ponto de vista, o éter luminífero não podia ser considerado como uma causa legítima. Entre os 

Teoria ondulatória da luz 

X 

Teoria corpuscular da luz 
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ondulacionistas, por outro lado, as hipóteses tinham um papel central para a concepção de 

ciência.  

Como ficou essa controvérsia após o encontro da Associação Britânica de 1833? Será 

que Lloyd conseguiu atingir seu objetivo de derrubar a teoria corpuscular e tornar a teoria 

ondulatória da luz a ortodoxia no meio científico britânico? 

Cabe destacar que apesar de seu excelente poder explicativo, a teoria ondulatória não 

conseguia oferecer uma descrição adequada da dispersão
7
, bem como tinha dificuldades em 

explicar as linhas de absorção.  De acordo com a teoria de Fresnel, a velocidade da luz, assim 

como seu índice refrativo, dependeriam unicamente da elasticidade do meio que transmite a 

luz. Assim, luz de toda cor deveria viajar com a mesma velocidade e ter apenas um índice 

refrativo em um meio homogêneo. Mas, experimentos apresentaram que os feixes de luz 

viajam com diferentes velocidades e tinham diferentes índices refrativos dentro de um prisma 

de acordo com suas cores.  

Oponentes da teoria ondulatória alegavam que uma teoria poderia ser apresentada como 

falsa se qualquer de suas deduções for falsificada experimentalmente. Dessa forma, muitos de 

seus trabalhos enfatizavam os experimentos anômalos que não eram explicados pela teoria 

ondulatória, a exemplo da dispersão. Em face de tais anomalias, eles não podiam aceitar a 

teoria ondulatória como uma verdadeira teoria física. 

Lloyd precisaria de alguma estratégia diante do cenário 

difícil que enfrentava. “Estou diante de uma ótima oportunidade, 

sendo o relator das pesquisas em óptica nesse encontro. Devo 

encontrar algum meio de mostrar a superioridade da teoria 

ondulatória em relação à teoria corpuscular”. O que Lloyd fez? Ele 

decidiu ampliar um novo sistema de classificação dos fenômenos 

ópticos que havia sido proposto por John Herschel. Ao contrário 

das classificações de Young e Brewster, nas quais os méritos da 

teoria ondulatória eram significantemente reduzidos, o novo sistema 

de classificação, desenvolvido por Herschel e Lloyd, dividia os 

fenômenos em luz polarizada e luz não polarizada. Sob esse novo sistema, a teoria ondulatória 

da luz estava apta a controlar metade das principais categorias – relacionadas à luz polarizada, 

nas quais a teoria emissionista não tinha nenhuma contribuição. Na outra metade, a teoria 

ondulatória também podia explicar as subcategorias de difração e cores de filmes finos. 

John Frederick William 

Herschel 

(1792-1871) 
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Dispersão e absorção (áreas problemáticas na teoria ondulatória), por sua vez, tornaram-se 

subcategorias sob reflexão e refração de luz não polarizada. Dessa maneira, com esse novo 

sistema de classificação, ondulacionistas procuravam minimizar as falhas em comparação 

com o sucesso da teoria em várias outras classes de fenômenos ópticos. 

Lloyd preparou seu relatório sob a ótica desse novo sistema de classificação e o 

submeteu ao encontro da associação. 

O relatório de Lloyd providenciou amplo suporte à teoria ondulatória e assegurou o 

controle da teoria ondulatória na Associação Britânica. No entanto, a teoria ondulatória ainda 

não conseguia explicar importantes categorias de resultados experimentais, bem como 

enfrentava problemas conceituais relacionados ao conceito de éter. Além disso, emissionistas 

continuaram a desafiar a teoria ondulatória. Eles procuravam explorar fenômenos que nem a 

teoria ondulatória nem a teoria emissionista conseguiam explicar. 

Enfim, ao contrário do que esperava Lloyd, a completa aceitação da teoria ondulatória 

só aconteceu por volta da metade do século. Foi necessário surgir uma nova geração de 

ondulacionistas. A nova geração dos ondulacionistas defendeu a teoria ondulatória bem no 

início de suas carreiras, quando eles não tinham familiaridade com a tradição emissionista. De 

um modo geral, a intensidade da controvérsia emissionista-ondulatória diminui 

expressivamente na década de 1850. Ninguém tentou recuperar os resultados mais específicos 

de Fresnel num quadro newtoniano. Nenhum dos físicos da geração mais jovem aceitou a 

teoria corpuscular. 

....................................................................................................................................

Ao ler as narrativas, Emerson anotou em 

seu caderno algumas questões que  

 

levaria para discutir com o professor de 

história da física no dia seguinte: 
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Questões relacionadas à narrativa 1: 

1)  É possível saber quais fatores foram predominantes na rejeição dos trabalhos 

de Young entre seus contemporâneos: deficiências internas em seus trabalhos ou o 

contexto newtoniano no qual seus trabalhos foram publicados?  

2) Percebi que Young defendeu a experimentação como forma de corroborar seu 

princípio de interferência. A defesa da experimentação na construção do 

conhecimento era a principal característica entre os newtonianos da época... Até que 

ponto o contexto newtoniano influenciou nas pesquisas de Young? 

3) O autor da narrativa menciona que Young fez uso de trechos do trabalho de 

Newton para corroborar suas hipóteses... Será que ele fez isso propositalmente, de 

modo a atrair os adeptos da teoria corpuscular? Ou, será que ele, através de suas 

leituras dos trabalhos de Newton, realmente acreditou que as ideias defendidas por 

Newton corroboravam sua defesa da teoria ondulatória?  

4) Por que Fresnel fez uso de cálculo integral para estudar as franjas de difração 

e Young não se utilizou dessa ferramenta? Será que isso está relacionado a formação 

que eles tiveram, ao contexto científico (cultura científica) no qual eles estavam 

imersos? 

5) Como as concepções teóricas de Young a respeito do fenômeno de 

interferência podem ter influenciado em seus experimentos sobre franjas de difração? 
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Emerson, então, guardou os 

questionamentos em seu caderno para  

 

que, na manhã seguinte, pudesse discutir 

com seu professor. FIM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões relacionadas à narrativa 2: 

1) O que são hipóteses ad doc? Elas são consideradas válidas no processo de 

construção do conhecimento? 

2) A crença de Lloyd sobre a harmonia dos fenômenos pode ter influenciado seus 

trabalhos a respeito da natureza da luz? 

3) Será que o sistema de classificação utilizado por Lloyd em seu relatório 

influenciou na aceitação da teoria ondulatória da luz? Essa estratégia utilizada por ele 

pode ser considerada ética?  

4) Como o ideal de comprovação experimental predominante entre os britânicos, 

influenciou no desenvolvimento dos trabalhos científicos desenvolvidos por estudiosos 

dessa comunidade? 

5) Podemos dizer que a teoria corpuscular e a teoria ondulatória eram modelos 

criados pelos estudiosos da época para explicar a natureza da luz? 

6) Quais fatorem influenciaram na avaliação entre a teoria ondulatória e a teoria 

corspuscular? 
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Questões sobre Natureza da Ciência (Questionário aplicado na intervenção piloto) 

Nome: ________________________________________________________________ 

Reflita sobre as questões a seguir. Justifique suas respostas a partir das discussões 

realizadas em sala, nos últimos dois encontros. 

6) Na França, a Academia de Ciências de Paris desempenhava importante papel nas 

discussões científicas, enquanto que na Grã-Bretanha, na década de 1830, tínhamos a 

Associação Britânica para o Avanço da Ciência intermediando as discussões. Que papel você 

atribui às sociedades científicas no desenvolvimento da ciência, nesse período?  

7) Você acredita que questões políticas tenham influenciado no desenvolvimento e 

aceitação das teorias científicas, no período histórico analisado? Se sim, de que modo?  

8) Como os pressupostos epistemológicos aceitos por determinada comunidade científica 

influenciam no desenvolvimento dos trabalhos científicos desenvolvidos por estudiosos dessa 

comunidade? Como esse aspecto se deu no episódio analisado? 

9) As controvérsias, a exemplo da que trata a narrativa, estão sempre presentes no 

desenvolvimento do conhecimento científico? Justifique sua resposta. 

10) A teoria influencia a observação dos fenômenos e/ou a análise de experimentos? Há 

observações “neutras”? Justifique sua resposta a partir da narrativa histórica trabalhada em 

sala. 

11) O que o autor da narrativa quer dizer ao falar de “métodos da ciência”? A ciência 

segue um método padrão em sua prática? Justifique sua resposta a partir da narrativa histórica 

trabalhada em sala. 

12) Como ocorre o processo de avaliação entre teorias concorrentes? Quais fatores 

influenciam nesse processo?  Exemplifique a partir do episódio analisado. 

13) O conhecimento científico pode ser provado? Ele é definitivo ou pode sofrer 

alterações ao longo do tempo? O que a narrativa trouxe de contribuições para respondermos a 

isso? 

14) Você acredita que crenças filosóficas, a exemplo da crença de Lloyd sobre a harmonia 

dos fenômenos e da crença de Fresnel de natureza simples, influenciam o desenvolvimento de 

teorias científicas? Justifique sua resposta a partir da narrativa histórica trabalhada em sala.
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1
 Sobre dupla refração, Bartholinus, em 1669, tornou-se o primeiro a registrar que um pequeno objeto parece 

duplo quando visto através de duas faces opostas de um cristal de calcita. Quando um raio incide sobre tal 
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cristal é, em geral, dividido em dois raios refratados. Um desses raios, chamado raio comum, obedece à lei 

usual de refração, enquanto o outro não e, portanto, é chamado de raio extraordinário. 
2
 O fenômeno dos filmes finos é conhecido atualmente como “anéis de Newton”. As cores vistas em uma bolha 

de sabão são um exemplo comum de sua ocorrência. Atualmente, o fenômeno é explicado pelo conceito de 

interferência entre a luz refratada e refletida pelas superfícies inferior e posterior da película fina de sabão. 

Como sua espessura é da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda da luz visível, os raios 

refletidos e refratados pelas duas superfícies se interferem, causando o aparecimento de cores (MOURA; 

BOSS, 2015, p. 6).   
3
 O conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão representa uma tentativa de Newton em explicar a 

formação dos anéis coloridos em películas finas e espessas e também as refrações e reflexões parciais dos raios 

de luz em superfícies de corpos transparentes. O raio de luz que estivesse em um estado de fácil transmissão 

assim que atingisse a segunda superfície do filme fino, seria transmitido e o raio de luz que estivesse em um 

estado de fácil reflexão seria refletido. Dependendo da espessura do filme, os raios de luz estariam em um 

desses estados, podendo ser transmitidos ou refletidos, processo que se repetiria com o incremento de 

quantidades proporcionais de espessura. Sendo assim, se um raio de luz monocromática atingisse o filme fino, 

ora ele estaria num estado de fácil transmissão ora num estado de fácil reflexão e, dependendo da espessura, 

ocasionaria o surgimento sucessivo de anéis escuros e coloridos na cor do raio, respectivamente (MOURA, 

2008, p. 70).  
4
 Para melhor entendimento sobre o papel da experimentação no contexto científico do século XVIII e início do 

século XIX,  consultar: Cantor (1983), Abrantes (2016). 
5
  A partir do século XVII, temos uma forte tendência em se adotar uma imagem mecanicista  de natureza na 

construção de teorias científicas, particularmente no domínio da física (ABRANTES, 2016). 
6
 Para mais detalhes sobre as discussões em torno do éter ao longo do século XIX, consultar: Koehler, Camel e 

Pimentel Jr (2012). 
7
 Dispersão: luz de diferentes cores sofrendo diferentes graus de refração em um prisma. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


