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Resumo 

 

Autor: Decio Hermes Cestari Junior 

Título: O conceito de descoberta científica: os raios de Roentgen como estudo 
de caso 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o conceito de descoberta científica no 

final do século XIX a partir do estudo do comportamento dos cientistas e da 

sociedade da época. Iniciamos nosso trabalho com a análise dos documentos 

originais publicados por Wilhelm Conrad Roentgen, nos quais encontramos 

evidências de que o cientista reivindica prioridade sobre a descoberta. Essa 

prioridade é importante para que o cientista receba o reconhecimento de seus 

pares. Para desenvolver este trabalho foi necessário analisar o comportamento 

dos membros da comunidade científica a partir de diferentes perspectivas, para 

isso, buscamos referências em outros campos do conhecimento, como a 

filosofia da ciência e a sociologia da ciência. Através da análise dos periódicos 

do final do século XIX e início do século XX, foi possível compreender a 

concepção de descoberta predominante no senso comum da sociedade 

daquele período. Na parte final deste trabalho analisamos a concepção de 

descoberta científica utilizada nos livros de divulgação científica atuais. 

Encontramos abordagens que procuram explicar a ciência a partir das 

descobertas científicas ou de experimentos considerados definitivos, ou seja, a 

história dos vencedores. Observamos que é possível encontrar nos atuais 

livros de divulgação científica concepções de descoberta semelhantes às 

encontradas no senso comum do século XIX. 

 

 

 

Palavras-chave: Roentgen; Raio X; Descoberta científica; Século XIX 

 

 



 
 

Abstract 

 

Author: Decio Hermes Cestari Junior 

Title: The Concept of Scientific Discovery: The Roentgen rays as a case study 

 

This work aims to analyse the concept of discovery in the nineteenth century by 

exploring the behaviour of scientists and the common people at that time. We 

have started by studying original documents on X rays published by Wilhelm 

Conrad Roentgen. We have found that some evidences proving that scientists 

claim the discoveries to themselves. This claim was important because it led 

them to achieve an elevated scientific recognition.  To develop this work we 

have considered different scientific approaches in order to understand the 

behaviour of members of scientific community. Therefore, the fields of 

philosophy of science and sociology of science were also applied to support 

some parts of this research. By analysing publications of that time it was 

possible to understand the concept of scientific discovery among common 

people during the nineteenth century. In the last part of our research we have 

analysed the concept of science currently used in popular science books. We 

could find misconceptions such as trying to explain science from discoveries or 

describing experiments as if they were crucial, that is, the story of winners. It's 

possible to note that some of those misconceptions found in the common sense 

of the nineteenth century can also be found in the current popular science 

books. 
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Introdução 

A data da descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Roentgen (1845-

1923) foi indicada pelo próprio cientista como sendo oito de novembro de 1895. 

Roentgen nasceu em 27 de março de 1845 em Lennep, na província do Reno, 

atual Alemanha. Na época da descoberta, aos cinquenta anos de idade, já era 

bem conhecido no meio científico. Autor de importantes trabalhos, entre eles, a 

demonstração experimental que confirmou o que chamamos hoje de Efeito 

Faraday, demonstração essa que ficou conhecida como “corrente de 

Roentgen”, e que, como veremos no decorrer desta dissertação, elevou o 

nome de Roentgen à elite da comunidade científica da época. Foram quase 

sessenta trabalhos publicados que construíram a fama de “meticuloso físico 

experimental” do cientista. Entretanto, foi a partir de 1895 que, de forma 

indelével, o nome “Roentgen” se ligou aos raios X. Após observar um brilho 

inesperado em uma tela de material fluorescente, durante pesquisas com raios 

catódicos, Roentgen desenvolveu uma série de experimentos que o levou à 

identificação de um novo tipo de raio, os Raios X, posteriormente conhecidos 

como Raios de Roentgen. A repercussão foi tão grande que muitos se referem 

a esse trabalho como sendo a grande descoberta do século XIX.1 

Esta dissertação tem como objeto de estudo a concepção de descoberta 

científica no final do século XIX, tanto no meio científico como fora dele. Devido 

a grande repercussão, o trabalho de Roentgen com os raios X foi escolhido 

para um estudo de caso. A partir do material publicado na época, nos 

periódicos científicos e na imprensa popular, apresentaremos elementos que 

indicam que no meio acadêmico a “descoberta” seria o que há de mais próximo 

                                                             
1 Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen and the early history of the Roentgen rays; Nitske, The life of Wilhelm 
Conrad Röntgen. 
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na carreira científica a um direito de propriedade, isso traz prestígio e 

reconhecimento. Portanto, como demonstraremos nos dois primeiros capítulos, 

a descoberta é uma reivindicação do cientista.2 

No primeiro capítulo analisaremos o comportamento do cientista diante 

de um trabalho inédito, o que ele entende por descoberta e como a 

comunidade científica responde a essas novidades. Esse estudo de caso será 

importante para a compreensão de aspectos epistemológicos da época, de 

como se acreditava que o conhecimento era construído e transmitido, a partir 

da perspectiva da comunidade científica do final do século XIX. O contexto 

social também fez parte dessa análise, pois conforme cita Merton, a 

comunidade científica é uma instituição social, estabelecida dentro de um 

contexto mais amplo, a sociedade, na qual atua também como protagonista e, 

simultaneamente, como parte dessa sociedade, sendo influenciado por ela.3 

Analisaremos as três únicas publicações de Roentgen a respeito dos raios X 

direcionadas ao meio acadêmico: seu primeiro artigo publicado no final de 

dezembro de 1895; o segundo comunicado publicado em março de 1896 e o 

terceiro comunicado de março de 1897. Além desses três documentos, 

correspondências entre o cientista e amigos serão utilizadas nessa pesquisa. 

No segundo capítulo analisaremos outra forma de reivindicação da 

descoberta: as disputas pela prioridade. Diversos foram os questionamentos 

sobre a primazia de Roentgen sobre a identificação dos raios X. A mais 

emblemática de todas elas e, portanto, a que dedicaremos maior atenção, foi a 

reivindicação de Philipp Lenard (1862-1947). Veremos as diversas tentativas 

de Lenard de minimizar a importância do trabalho de Roentgen, mesmo após a 

                                                             
2 Kuhn, A Tensão Essencial, 183-94. 
3 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”, 639 
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morte do cientista. Uma disputa pelo “capital científico” proporcionado pela 

descoberta dos novos raios que repercutiram dentro e fora do meio 

acadêmico.4 Aprofundaremos a discussão sobre a concepção de descoberta 

científica. Iniciaremos com uma abordagem sobre o papel da criatividade na 

atividade do cientista e de como a descoberta é, geralmente, relacionada 

quase que exclusivamente a um insight. Em seguida discutiremos algumas 

ideias que apontam para a possibilidade de encontrarmos uma estrutura em 

uma descoberta científica a partir das propostas apresentadas pelos filósofos 

da ciência Thomas Kuhn e Steven French. 

O terceiro capítulo abordará a concepção de descoberta apropriada pelo 

senso comum do século XIX. A partir da perspectiva do cidadão comum, não 

ligado ao meio científico, demonstraremos que existe outra concepção, tanto 

do que seja o trabalho do cientista quanto do que poderíamos entender por 

descoberta científica. Isso será demonstrado através da análise do material 

publicado nos meios de comunicação popular e da observação do 

comportamento da população diante da nova descoberta de Roentgen. 

Interessantes questões da época, como a insegurança diante da aplicação do 

novo tipo de raio e a preocupação com a privacidade serão analisadas. Nesse 

terceiro capítulo também abordaremos como os atuais livros de divulgação 

científica utilizam uma concepção de ciência e de descoberta científica 

desatualizada e em alguns aspectos semelhantes às concepções 

predominantes no senso comum.5 

                                                             
4 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”; Bourdieu, O campo científico. 
5 Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen and the early history of the Roentgen rays; Nitske, The life of Wilhelm 
Conrad Röntgen. 
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Devido às características do objeto a ser estudado e da hipótese proposta, 

devemos fazer algumas considerações iniciais. A primeira refere-se ao campo 

do conhecimento no qual desenvolvemos este trabalho. Como a proposta é 

uma reflexão sobre o conceito de descoberta, um objeto que tem história, 

portanto permite uma análise em diferentes contextos, nós optamos pelo 

estudo de caso de uma importante descoberta do final do século XIX. Com 

isso, permaneceremos no âmbito da história da ciência mesmo nos momentos 

em que enveredarmos em outros campos do conhecimento, como a filosofia da 

ciência e a sociologia da ciência. Devido à complexidade do objeto estudado, 

utilizaremos como referência, ao longo dos três capítulos desta dissertação, 

trabalhos de especialistas em outros campos. Para abordarmos a criatividade 

no trabalho do cientista escolhemos o filósofo Immanuel Kant (1724-1804) que 

em seu livro Crítica do Juízo traz uma interessante forma de tratar o assunto. 

Muitas das ideias de Kant ainda influenciavam o pensamento no final do século 

XIX, inclusive Roentgen.6 Outro motivo da escolha de Kant é que trechos de 

seu trabalho são citados pelos filósofos da ciência, Karl Popper (1902-1994), 

Steven French e Thomas Kuhn (1922-1996), permitindo assim a construção do 

diálogo entre esses autores que permeia esta dissertação. Nossas primeiras 

leituras a respeito da concepção do trabalho do cientista foram os livros A 

Estrutura das Revoluções Científicas e A Tensão Essencial, de Thomas Kuhn. 

Essas leituras se iniciaram antes mesmo de definirmos claramente o objeto a 

ser estudado. A escolha pelos livros de Kuhn nos pareceu obvia, pois ele 

aborda diretamente a estrutura da descoberta científica. Foram essas leituras 

que nos conduziram aos trabalhos de Popper e Kant. No livro A Lógica da 

                                                             
6 Patton, “Röntgen’s Inheritance”, 14. 
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Pesquisa Científica, de Popper, encontramos abordagens que por vezes se 

contrapõem a outros filósofos e em outros momentos vai ao encontro de suas 

ideias. Para completar o corpo de referência em filosofia, escolhemos Steven 

French. Inicialmente pela atualidade de seu livro Ciência: conceito chave em 

filosofia, uma publicação recente que no decorrer da pesquisa mostrou-se 

muito relevante e preencheu alguns pontos até então obscuros a respeito da 

descoberta científica. Outro campo do conhecimento necessário para 

desenvolver este trabalho foi a sociologia da ciência. Esse campo do 

conhecimento contribuiu de forma importante para entendermos o 

comportamento da comunidade científica, a relação entre seus membros e a 

relação dessa comunidade com a sociedade. Como referência nesse campo, 

escolhemos inicialmente Robert K. Merton (1910-2003) com seu trabalho 

Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in Sociology of Science. Nesse 

trabalho Merton discute o comportamento, as regras e os conflitos dentro da 

comunidade científica, com destaque para as disputas pela prioridade sobre 

descobertas. No decorrer de nossas leituras sentimos a necessidade de um 

trabalho mais recente em sociologia da ciência. Encontramos no artigo O 

Campo Científico, de Pierre Bourdieu, as informações que procurávamos, com 

suas ideias sobre o capital científico e os conflitos dentro do campo científico, 

traz outra abordagem, diferente da utilizada por Merton, entretanto, em 

determinados momentos ele faz referências às ideias de Merton e de Kuhn, 

com essas referências estabeleceremos relações entre as ideias desses 

autores. 

A segunda consideração refere-se ao que entendemos como sendo a 

concepção de descoberta apropriada pelo senso comum. Como ela aparece 
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em diversos momentos neste trabalho, faz-se necessário esclarecer nosso 

entendimento e como chegamos até ele. A ciência, sendo um fenômeno 

cultural, impacta a vida das pessoas de diferentes formas. O entendimento do 

que seja o trabalho do cientista vai sendo construído em função de informações 

que chegam, nem sempre de forma ordenada e nem sempre de origem 

conhecida. Essa transmissão ocorre na forma oral ou escrita, nos espaços 

escolares ou fora deles. Neste trabalho nos interessa a concepção 

construída/apropriada pelo senso comum do que seja o trabalho do cientista, 

mais precisamente o que as pessoas entendem por “descoberta científica”. 

Analisando diversos materiais de divulgação científica, tais como: livros, artigos 

em revistas e jornais e documentários, percebemos que, como seria de se 

esperar, não existe uma única forma de ver a ciência a partir do senso comum, 

mas existem muitos pontos em comum em todas elas. 

Quando nos deparamos com textos para o público em geral abordando 

trabalhos científicos geralmente encontramos uma referência a algum tipo de 

“descoberta”, seja de um novo elemento, uma nova teoria, uma vacina ou até 

mesmo um novo corpo celeste. Por mais que o texto se aprofunde nos detalhes 

sobre a relação entre a nova “descoberta” e os trabalhos anteriores ou sobre a 

construção daquele conhecimento, grande parte das vezes a ênfase está na 

própria “descoberta”. Torna-se o sinônimo de sucesso no trabalho de um 

cientista ou de um grupo de pesquisadores de determinada universidade. A 

“descoberta” parece coroar o trabalho científico, como se fosse o objetivo 

desse trabalho. Em outras situações, a mesma “descoberta” é tratada como 

sendo o início de uma nova fase no desenvolvimento científico, como se fosse 

o início de uma “revolução científica” que muda completamente a forma de 
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enxergar os fenômenos naturais. O uso da palavra “descoberta” parece estar 

enraizado, gravado na memória, seja individual ou coletiva. 

No caso específico da descoberta dos raios X, analisaremos diversos 

artigos em jornais e revistas da época, e a partir deles encontraremos 

elementos que demonstrarão a concepção de descoberta que foi apropriada 

pelo senso comum no final do século XIX e início do século XX. 

Uma terceira consideração se faz necessária. Não será nosso objetivo 

neste trabalho estabelecer o que é uma descoberta científica, muito menos o 

que não é ou não deve ser considerada como tal. Tampouco será nosso 

interesse definir se uma descoberta existe ou não. Entretanto, utilizaremos no 

decorrer do trabalho diversas vezes a palavra “descoberta” e, como dissemos 

anteriormente, esse termo pode adquirir diferentes interpretações. Na maior 

parte das vezes o contexto estará estabelecido, caso contrário, seu significado 

será explicado adequadamente. 
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Capítulo 1 

A Descoberta Científica: uma reivindicação do cientista 

1.1. A concepção de ciência 

Atualmente, fora do meio científico, existe uma ideia recorrente que 

permeia o senso comum: a ciência pode ser estudada a partir das descobertas 

científicas. Como a relação entre a comunidade científica e a sociedade 

acontece nos dois sentidos, ou seja, um lado influencia o outro, algumas vezes 

encontramos essa ideia a respeito da ciência também reproduzida entre os 

cientistas, principalmente quando são eles os autores de material de 

divulgação científica destinado ao público não especializado. É através dos 

trabalhos de divulgação desses escritores que essa ideia chega aos leitores de 

uma forma amplificada, ou seja, com ênfase nas descobertas. Isso limita o 

entendimento, por parte desses leitores de como se dá a construção do 

conhecimento científico em diferentes épocas. 7 

Isso também foi observado por Thomas Kuhn, quando afirma: 

“ Tanto cientistas quanto, até bem pouco tempo 

atrás, os autores consideram normalmente a descoberta 

um tipo de evento que, embora possa apresentar 

condições e decerto tenha consequências, é desprovido 

de estrutura interna. Em vez de ser considerada um 

desenvolvimento complexo que se estende no tempo e 

no espaço, a descoberta de algo é encarada usualmente 

como um evento unitário que, como qualquer outra coisa, 

ocorre num indivíduo, num tempo e num lugar que podem 

ser especificados.”8 

                                                             
7 Podemos citar como exemplo Roberts, As descobertas acidentais em ciência; Strathern, O sonho de 
Mendeleiev e Crease, Os dez mais belos experimentos científicos. 
8 Khun, “A Tensão Essencial”, 183. 
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Procuramos desconstruir, em nossa prática docente, alguns aspectos 

que reforçam a ideia de que a ciência evolui sempre no sentido do progresso, e 

que isso poderia ser comprovado observando-se as descobertas ao longo do 

tempo. Este trabalho pode ser desenvolvido no âmbito da História da Ciência, 

pois como afirma Ana Maria Alfonso-Goldfarb: 

“...a História da Ciência oferece em suas 

pesquisas discussões sobre vários modelos de 

conhecimento, o que sempre ajuda a repensar o ensino 

em geral [...] estudo da gênese das ideias científicas 

permite que se entenda melhor seus processos e 

convenções” 9 

 

1.2. Algumas práticas da comunidade científica do século XIX 

A forma como a comunidade científica interpreta o mecanismo de 

construção e transmissão do conhecimento, influencia na elaboração de suas 

regras internas e, consequentemente, no seu conceito de descoberta. Trata-se 

de um processo dinâmico, que muda com o passar do tempo, influenciado 

pelas mudanças dos membros dessa comunidade e pelas mudanças na 

sociedade que a cerca.10 Devido a essa dinâmica, neste trabalho 

desenvolvemos nossa análise em um período específico, o final do século XIX. 

As diversas disputas reivindicando a prioridade sobre descobertas de 

determinados fenômenos ou sobre elaboração de teorias são antigas, e ao 

longo do tempo moldaram o comportamento dos estudiosos e influenciaram a 

construção de algumas concepções dentro da comunidade científica. Entre 

elas está o sentido de “propriedade” sobre o trabalho científico, não 

                                                             
9 Alfonso-Goldfarb, O que é História da Ciência, 88-9. 
10 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”, 639-42. 
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necessariamente no sentido material ou financeiro, mas como uma forma de 

capital que pode ser usado dentro da comunidade científica. Isso foi apropriado 

pelo senso comum, mas com uma interpretação própria. O cientista reivindica 

sua descoberta. Isso é praxe no meio científico. A descoberta frequentemente 

traz consigo notoriedade, respeito e influência. Thomas Kuhn acredita que a 

origem dessa imagem a respeito da descoberta esteja na comunidade 

científica: 

“Suspeito que essa imagem da natureza da 

descoberta tenha profundas raízes na natureza da 

comunidade científica [...] a descoberta veio a ser um 

importante objetivo para muitos cientistas.” 11 

 A descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Roentgen é uma 

oportunidade para se estudar as reações não apenas de um cientista do século 

XIX e de seus pares, mas também da população que foi impactada por esse 

trabalho. A análise do contexto que envolveu esse acontecimento revela a 

importância para aquela comunidade científica em assegurar a prioridade sobre 

uma descoberta. Observamos que muito do que vimos em nossa análise desse 

período ainda persiste em nosso tempo, inclusive no meio científico, como 

podemos observar nas palavras de Merton em seu artigo de 1957, “Priorities in 

Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science”, publicado mais de 

sessenta anos após a descoberta de Roentgen: 

“... na praxe da ciência, originalidade é um 

prêmio... é através da originalidade, com maior ou menor 

incremento, que a ciência avança.”12 

                                                             
11 Kuhn, A tensão essencial, 183. 
12 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”, 639. 
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 Observamos a ideia de ciência evoluindo progressivamente, de 

descoberta em descoberta. A visão progressista de Merton é comumente 

encontrada em trabalhos publicados naquele período. 

 

1.3. Roentgen, um homem do seu tempo 

Não apenas o senso comum, mas algumas vezes os próprios membros 

da comunidade científica apontam como razão de um brilhante trabalho o fato 

de seu autor ser um visionário, um homem dezenas de anos à frente de seu 

tempo. Acreditamos que todo homem é um homem do seu próprio tempo, sem 

que isso minimize a importância de grandes trabalhos que influenciaram seus 

contemporâneos e as gerações seguintes. Um dos motivos da escolha dos 

estudos de Roentgen para esta pesquisa sobre descobertas é o fato de se 

tratar de um cientista típico de seu tempo. A ideia do “gênio” que, por estar 

vários “anos à frente” de seus contemporâneos, tem um momento de 

iluminação e “muda” a história da ciência, não é o caso de Roentgen. Ele 

estava perfeitamente inserido na comunidade científica e na vida cotidiana do 

final do século XIX. É descrito por seus biógrafos e por amigos como sendo um 

homem tímido, avesso às multidões, mas não recluso nem antissocial. Não foi 

um prodígio na infância como podemos observar nas palavras de seu biógrafo 

Otto Glasser: 

“... não havia nada em sua juventude que 

apontasse para seu futuro gênio [...] é digno de nota sua 

especial aptidão para fabricar todo tipo de invenções 

mecânicas...” 13 

                                                             
13 Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 57. 



12 
 

Nessa abordagem de Glasser observamos uma contradição, talvez 

proposital, que induz à ideia de que o “gênio” estaria latente, apenas ainda não 

tinha sido observado. O livro Wilhelm Conrad Röntgen and the Early History of 

X Rays e os diversos artigos sobre a descoberta dos raios X fizeram de 

Glasser uma referência para historiadores da ciência e autores de livros de 

divulgação científica. Lembramos que esses trabalhos são da década de 1930, 

portanto refletem a visão de ciência daquela época, destacam a descoberta, e 

como a ciência evoluiu a partir dela. Grande parte da literatura secundária 

utilizada neste trabalho cita como referência pelo menos uma obra de Glasser. 

A carreira acadêmica de Roentgen também teve um desenvolvimento 

semelhante aos demais estudantes. Nada de extraordinário foi citado em sua 

biografia. O físico Kundt, da Universidade de Zurique, foi quem sugeriu que 

Roentgen seguisse os estudos em física, o próprio Roentgen afirma que na 

época não sabia o que fazer.14 

“Quando ele me perguntou ‘O que você quer 

realmente fazer na sua vida? ’ Eu respondi que não 

sabia. Ele respondeu que eu deveria tentar a física. Tive 

que confessar que eu não tinha quase nada a ver com 

esse campo do conhecimento...” 15 

Durante toda sua vida acadêmica Roentgen manteve contato com 

diversos cientistas de diversas partes do mundo. Com muitos trabalhos 

publicados ele era reconhecido por seus pares. Após a descoberta fez diversas 

palestras para estudantes e participou de conferências. Recebeu a imprensa e 

respondeu a diversas correspondências, o que tomava muito de seu tempo, 

conforme o próprio Roentgen comenta em carta para Zehnder: 

                                                             
14 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 31. 
15 Ibid., 31. 
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“... por exatas quatro semanas eu fui incapaz de 

realizar um único experimento [...] os outros podem 

trabalhar, mas eu não....”16 

 Desempenhou paralelamente seu papel de professor, pesquisador e 

manteve uma vida social ativa. Roentgen, assim como seus contemporâneos, 

respeitava as regras implícitas no meio científico. 

“... a ciência é uma instituição social na qual existe 

um corpo de normas exercendo uma autoridade moral e 

que essas normas são particularmente evocadas quando 

se considera que elas estão sendo violadas.”17 

 O fato de Roentgen estar integrado nesse contexto é importante para 

nossa análise, pois se trata de um cientista típico do final do século XIX. Isso 

desconstrói a ideia de que as grandes descobertas são destinadas aos gênios 

que anteveriam o futuro. 

 

1.4. Roentgen um “ilustre conhecido” 

Outro aspecto que contribui para construção da ideia de descoberta no 

contexto do senso comum é a crença de que Roentgen era um cientista 

conhecido apenas localmente e através de um único trabalho ele ascendeu à 

elite da comunidade científica.18 Porém, antes da identificação dos raios X, 

Roentgen esteve envolvido em um grande número de investigações científicas. 

Desenvolveu elaborados experimentos em diferentes áreas da física, como: 

determinação do calor específico dos gases, condutividade de calor em cristais, 

influência da pressão sobre a compressibilidade, capilaridade e viscosidade, 

                                                             
16 Correspondência de Roentgen para Zehnder em 8 de fevereiro de 1896, disponível em Nitske, The life 
of Wilhelm Conrad Röntgen, 100. 
17 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”, 639. 
18 Dam, “The New Marvel”, 403. 
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pesquisas sobre a absorção de calor pelo vapor, piezoeletricidade de cristais, 

entre outros.19 

 “Em 1888, ele fez sua famosa investigação que 

provou que efeitos magnéticos são produzidos em um 

dielétrico, como uma placa de vidro, quando é movida 

entre duas placas de um condensador eletricamente 

carregadas [...] investigação baseada na teoria 

eletromagnética de Faraday-Maxwell.”20 

Essa demonstração experimental do efeito magnético, mais tarde 

chamada de “corrente de Roentgen” foi considerada por Hendrik A. Lorentz 

(1853-1928) como sendo tão importante quanto a descoberta dos raios X.  

Para Nitske, com esse trabalho a reputação de Roentgen como cientista de 

“primeira classe” estava assegurada. 21 

 Outra evidência de que Roentgen era reconhecido e respeitado, são as 

palavras do professor Otto Lumer de Berlim, que ao receber o primeiro 

comunicado sobre os raios X e as cópias de algumas radiografias falou: 

“... Não pude evitar pensar que estava lendo um 

conto de fadas [...] mas o nome do autor e suas provas 

sólidas logo me libertaram de qualquer ilusão desse 

tipo.”22 

É importante desconstruir essa imagem de que Roentgen era um 

“cientista desconhecido” que eventualmente aparece em trabalhos de 

divulgação científica, pois isso reforça ainda mais a concepção de descoberta 

                                                             
19 Sarton, “The Discovery”, 361. 
20 Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 83. 
21 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 54. 
22 Ibid., 99. 
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como sendo fruto do acaso ou de um “momento heureca”, o que passa a 

impressão incorreta sobre o processo de pesquisa científica.23  

Encontramos essa abordagem incorreta em vários artigos sobre 

Roentgen: 

“... a primeira noticia que alcançou Londres foi 

através de telégrafo de Viena [...] Professor Röntgen [...] 

de fama apenas local na cidade mencionada descobriu 

um novo tipo de luz...”24 

O próprio Roentgen acreditava que aquela era a sua grande obra. O 

jornalista americano Dam, após entrevistar Roentgen publicou: 

“... [Roentgen] esteve por aproximadamente sete 

anos em Würzburg, não tinha feito ainda nenhuma 

descoberta que ele considerasse importante...”25 

 Isso talvez seja reflexo da pressão sofrida por estudiosos que ocupam 

importantes posições nas instituições de ensino e pesquisa. Parece que o 

pesquisador é constantemente cobrado a produzir algo inédito, como 

constatamos nessa análise de Merton: 

“Por todos os lados os cientistas são lembrados 

que esse é o seu papel para o avanço do 

conhecimento...”26 

 Avanço, evolução e a ciência como o motor do progresso. Essas 

expressões refletem o modo de pensar da época, e ainda muito presente nos 

dias de hoje, principalmente quando o assunto é ciência. O final do século XIX 

foi fortemente influenciado por ideias positivistas. 

 
                                                             
23 French, Ciência: conceito-chave em filosofia, 16-7.  
24 Dam, “The New Marvel”, 403. 
25 Ibid., 410. 
26 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”, 639. 
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1.5. O contexto positivista 

Para entendermos por que um cientista europeu do século XIX 

reivindicaria uma descoberta para si, começaremos com uma análise do 

contexto social do período. O século XIX foi um período de intensa agitação 

intelectual. O desenvolvimento da produção mecânica mudou a organização 

social e deu aos homens uma nova concepção de seus poderes em relação ao 

meio físico. A produção científica apresentava diversas conquistas. 27 

Foi um período onde a ideia de progresso estava relacionada 

diretamente à ideia de ciência, esse modo de ver o mundo permeava a 

sociedade. Essa concepção de mundo, expressa nos textos de Condorcet, 

Saint-Simon e Comte, afirmou-se vigorosamente na segunda metade do século 

XIX. Falava-se na fé no progresso e na procura de uma lei que operasse o 

processo histórico. A teoria da evolução é levada a coincidir com a ideia de 

progresso.28 De acordo com Paolo Rossi, nesse período acreditava-se que:  

“... na história está presente uma lei que tende [...] 

à perfeição do gênero humano; [...] tal processo de 

aperfeiçoamento é geralmente identificado com o 

desenvolvimento e com o crescimento do saber científico 

[...] a ciência e a técnica são as principais fontes do 

progresso...” 29 

Dentro dessa perspectiva positivista comtiana a descoberta parece ser o 

instrumento ideal para medir o “progresso” da ciência através do tempo.30 

Entretanto, não encontramos uma única “forma” de positivismo ou uma 

unanimidade quanto às ideias dessa doutrina. Encontramos alguns possíveis 

                                                             
27 Russel, História da filosofia, 277. 
28 Rossi, Naufrágios, 94-5. 
29 Ibid. 
30 Kuhn, A Tensão Essencial, 184. 
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debates nas palavras de Henri Poincaré e Paul Langevin. Nas palavras de 

Henri Poincaré encontramos evidência do tipo de positivismo predominante no 

meio científico da época: 

“A busca da verdade deve ser o objetivo da nossa 

atividade [...] de que instrumentos dispomos para essa 

conquista? [...] da inteligência do cientista...”31 

Poincaré acreditava que o cientista deveria se esforçar para acabar com 

o sofrimento humano, atingir a harmonia através da lei. Ele creditava à 

astronomia a possibilidade de se ter a lei, isso fazia a astronomia ser a grande 

ciência. Acreditava na ciência evoluindo progressivamente: 

“Não devemos comparar a marcha da ciência com 

as transformações de uma cidade [...] onde os edifícios 

são impiedosamente demolidos [...] e sim com a evolução 

contínua [...] que se desenvolve sem cessar...”32 

Encontramos manifestações de Paul Langevin a respeito das ideias 

positivistas de forma crítica, que mais tarde se tornou um embate com os 

neopositivistas. Sua crítica se concentrava contra a preocupação “utilitarista” da 

época, dominada pelas indústrias. Para Langevin, essas ideias pretendiam fixar 

limites às ambições da ciência. Nas palavras dele: 

“...essa doutrina positivista é bastante estreita [...] 

há no positivismo atual uma referência direta à 

experiência imediata [...] nega a história [...] o positivismo 

é obrigado a atribuir um papel especial à indução, daí 

uma grande fonte de dificuldades...”33 

O trabalho de Roentgen se desenvolvia no âmbito da física, uma ciência 

positiva. Observamos que nos trabalhos de Roentgen há uma preocupação em 

                                                             
31 Poincaré, O valor da ciência, 5-6. 
32 Ibid., 9. 
33 Langevin, Pensamento e Ação, 107-8. 
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comprovar, através da repetição, suas medições, de forma a não haver 

dúvidas: 

“... apressei-me a ver como os raios X se 

comportavam ao passar por um prisma [...] com ângulo 

refratante com cerca de 30º não mostraram desvio [...] 

como foi novamente obtido substancialmente o mesmo 

resultado, provou-se que não ocorre refração...”34 

Para um positivista, isso era alcançar o estágio de “ciência”, fazer 

experimentos, reproduzi-los e expressá-los na forma de números. Conforme a 

frase atribuída Lord Kelvin, se você puder expressar o que esta dizendo em 

números, significa que você sabe algo sobre isso.35 Essa forma de trabalhar 

fica evidente no pensamento de Roentgen: 

 “Do meu ponto de vista existem dois métodos de 

pesquisa, o experimental [apparatus] e o matemático 

[calculation]. Qualquer pessoa que prefira o primeiro é um 

experimentador, o outro é um físico matemático. Ambos 

constroem teorias e hipóteses.”36 

Roland Omnès em seu livro Filosofia da ciência contemporânea afirma 

que o final do século XIX foi um momento de reviravolta na física clássica, 

causada pelos trabalhos de Maxwell, para Omnès: 

“Doravante, toda a física repousa sobre bases 

ainda mais formais, que não raro escapam a qualquer 

intuição...”37 

O experimento era importante para Roentgen. Aqui encontramos 

semelhanças com o pensamento de Karl Popper que apesar de debater com 

                                                             
34 Roentgen, “On a New Kind of Rays”, 136-7. 
35 Patton, “Röntgen’s Inheritance”, 10. 
36 Roentgen, em carta escrita para Margret Boveri, disponível em Nitske, The life of Wilhelm Conrad 
Röntgen, 54.  
37 Omnès, Filosofia da ciência contemporânea, 151-2. 
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os neopositivistas, também acreditava na ideia de progresso, para Popper: “... 

o trabalho do cientista consiste em apresentar e testar teorias...”38 

Roentgen experimentava e repetia metodicamente seus experimentos, 

ele acreditava estar diante de algo novo, de acordo com ele: 

“... o fenômeno era tão espantoso e extraordinário 

que eu tive que me convencer repetidamente, fazendo o 

mesmo experimento de novo, de novo e de novo, para 

ficar absolutamente certo de que os raios realmente 

existiam [...] fiz as observações muitas e muitas vezes 

antes de ser eu próprio capaz de aceitar o fenômeno.”39 

Essa prática de Roentgen, comum aos físicos da época, para alguns se 

apresenta como modelo a ser adotado pelas outras ciências, isso fica evidente 

na afirmação do médico Dr. Monell, que em 1896, ao ver as radiografias dos 

ossos humanos exclamou: 

“Uma nova porta foi aberta, a qual ninguém antes 

sabia de sua existência, e através dela passaremos para 

um período mais feliz, onde a incerteza e o empirismo 

darão lugar ao conhecimento e às terapêuticas 

definitivas, e a medicina terá seu lugar de direito entre as 

ciências que são exatas” 40 

As palavras de Monell representam o que seria a descoberta de 

Roentgen cumprindo seu papel como físico, avançando e fazendo avançar as 

outras ciências que, de acordo com o pensamento positivista de Comte, ainda 

galgavam degraus inferiores aos da física. Apesar dessa manifestação, 

aparentemente precipitada, não era isso que acontecia naquele período. 

Conforme comenta Ana Maria Alfonso-Goldfarb, campos como a química, 

                                                             
38 Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, 30. 
39 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 5. 
40 Ibid., 150. 
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biologia e medicina já estavam ocupando seus lugares próprios e até 

específicos na ciência moderna. Elas não seguiam as normas do modelo 

mecânico e, cada uma, a sua maneira, foi entrando no “edifício científico”. 41 

Porém, conforme o positivismo de Comte, acreditava-se em um limite no 

qual cada ciência chegaria ao seu mais alto grau de desenvolvimento. E a 

física já estaria quase lá. Diferentemente da química e da biologia, a física era 

considerada uma ciência desenvolvida e os físicos da época se preocupavam 

com seu futuro, pois todas as importantes leis da natureza supostamente já 

haviam sido descobertas e muito pouco poderia ser feito dali para frente.42 O 

próprio Roentgen escreveu sobre isso em uma carta para Hertz em 1888: 

“Durante os últimos anos o número de estudantes 

de cursos práticos tem diminuído um pouco, 

provavelmente por causa da perspectiva sombria do 

futuro das ciências naturais e da matemática”43 

 Dentro desse contexto, e integrado a ele, Roentgen acreditava na ideia 

de progresso e de evolução. Conhecia e desempenhava seu papel de homem 

de ciência. Portanto é de se esperar que ele se comportasse como os demais 

cientistas da época e atribuísse grande valor a um trabalho original. 

Consequentemente, diante de uma descoberta, procedeu de forma a assegurar 

a primazia. 

 

 

 

                                                             
41 Alfonso-Goldfarb, O que é História da Ciência, 63. 
42 Patton, “Röntgen’s Inheritance”, 27-8. 
43 Carta de Roentgen para Hertz, transcrita em Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 58-9.  
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1.6. Reivindicando a descoberta 

Ao perceber que estava diante de algo novo, Roentgen manteve a 

informação em segredo. Contou apenas para seu amigo Boveri, dizendo que: 

“... Eu descobri alguma coisa interessante, mas eu 

não sei se minhas observações estão ou não 

corretas...”44 

Em seguida, isolado em seu laboratório, trabalhou “sob grande tensão” 

durante oito semanas examinando e testando cada detalhe. Durante os 

primeiros dias ele comia e dormia em seu laboratório.45 De acordo com 

Glasser: 

“... para evitar distrações com trivialidades 

cotidianas e estar apto a reiniciar seus experimentos 

imediatamente em caso de uma inesperada inspiração”46 

Observamos nesse comportamento que ele procurou acelerar seus 

experimentos para obter resultados rapidamente. Roentgen sabia que outros 

pesquisadores trabalhavam com os mesmos equipamentos e poderiam estar 

prestes a observar o mesmo fenômeno. A interpretação de Glasser quanto à 

necessidade de estar preparado para uma súbita inspiração induz o leitor à 

ideia de descoberta como sendo o momento de “iluminação” e, portanto, não 

segue uma lógica. É o “contexto da descoberta” defendido por Popper: 

“... o ato de conceber ou inventar uma teoria, 

parece-me não reclamar uma análise lógica [...] toda 

descoberta encerra um ‘elemento irracional’ ou ‘uma 

intuição criadora’”...47  

                                                             
44 Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 03. 
45 Ibid., 04. 
46 Ibid. 
47 Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, 30-1. 
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O primeiro contato da comunidade científica, ou pelo menos parte dela, 

com a descoberta de Roentgen foi através de um “comunicado preliminar” do 

cientista com diversas informações a respeito dos novos raios. Ao terminar de 

redigir o primeiro comunicado em 28 de dezembro de 1895, Roentgen entrou 

em contato com o Professor Karl Lehmann, presidente da Sociedade Física e 

Médica de Würzburg e solicitou que o trabalho fosse publicado na edição 

seguinte do periódico da Sociedade, conforme descreve Nitske:  

“Isso não era um pedido usual [...] Lehmann 

também percebeu que o trabalho era realmente de 

grande importância [...] e o trabalho de Roentgen foi 

rapidamente levado para impressão...”48 

Diversos laboratórios no mundo estavam produzindo raios X, sem que 

fossem detectados pelos pesquisadores que conduziam os experimentos. Em 

muitos desses laboratórios havia substâncias fluorescentes e chapas 

fotográficas que poderiam a qualquer momento denunciar a existência desses 

raios. Como veremos mais adiante, isso realmente aconteceu.  Se o cientista 

acredita que o caminho natural da ciência é a evolução, então seria uma 

questão de tempo outro pesquisador “descobrir” os raios penetrantes. 

Dispensar o procedimento padrão para as publicações científicas demonstra a 

pressa em publicar o trabalho. Tanto Roentgen quanto Lehmann sabiam da 

importância de ser o primeiro a publicar a descoberta. Assim como hoje, um 

periódico era mais do que uma forma de transmissão de conhecimento no 

século XIX, garantia também a primazia sobre uma descoberta e constitui a 

formalização da reivindicação da descoberta. 

                                                             
48 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 8. 
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Além de divulgar seus trabalhos através de periódicos, era muito comum 

no período a troca de correspondências entre os cientistas. Em mais uma 

aparente tentativa de acelerar a divulgação de seu trabalho, Roentgen solicitou 

cópias extras para a gráfica, a fim de enviá-las, juntamente com algumas 

chapas fotográficas com imagens de raios X, para um grupo de “eminentes 

colegas” cientistas, noventa e dois ao todo, de forma que estes receberiam a 

informação antes da publicação do periódico.49 

Isso, ao que parece, era um procedimento comum para Roentgen. 

Conforme cita Nitske: 

“... enviou as cópias junto com várias fotografias 

de raios X para uma seleta lista de eminentes colegas [...] 

como ele já havia feito muitas vezes antes com outros 

trabalhos ao longo dos anos.”50 

Portanto esse não foi um procedimento adotado somente nesse 

momento de pressa na divulgação dos raios X. Era uma prática comum para 

Roentgen. Outros cientistas do século XIX também se utilizaram desse artifício, 

entre eles, podemos citar Hans Christian Ørsted (1777-1851) que, em 1820, ao 

“descobrir” o eletromagnetismo procedeu de forma parecida, publicando seu 

trabalho em Latim para distribui-lo na forma de panfletos diretamente para um 

grande número de cientistas.51 

Talvez não fosse uma prática de todos os cientistas, mas certamente 

não foi a primeira vez que Roentgen utilizou esse recurso e nem foi ele o 

primeiro a utilizá-lo. A busca de reconhecimento entre seus pares não era 

                                                             
49 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 8 e 98. 
50 Ibid., 8. 
51 Martins, “Ostered e a descoberta do eletromagnetismo”, 101. 
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exclusiva dos cientistas, mas fazia parte da construção de sua imagem, como 

podemos observar nas palavras de Merton: 

“... a imagem que o cientista tem de si mesmo 

depende também da valorização que ele recebe de seus 

pares.”52 

 A velocidade com que a informação chega ao seu destinatário é 

importante, mas de nada vale se ela não for clara e comunicar o que o 

remetente pretende. No caso de Roentgen, tanto o comunicado como também 

as imagens que o acompanharam atingiram seu objetivo. 

 

1.7. O comunicado como forma de reivindicação 

No primeiro comunicado de Roentgen para a comunidade científica 

encontramos citações que podemos interpretar como uma forma de assegurar 

a originalidade das observações e a consequente garantia da primazia sobre 

os resultados. 

No primeiro parágrafo Roentgen escreve: 

“Se a descarga de um grande Ruhmkorff passa 

através de um tubo de vácuo de Hittorf, ou através de um 

tubo de Lenard, de Crookes ou outro aparelho 

semelhante, que tenha sido suficientemente evacuado, 

estando o tubo coberto por um invólucro de cartão fino, 

preto, que se ajusta bem a ele, e se todo o aparato é 

colocado em uma sala completamente escura, observa-

se que uma tela de papel coberta com platinocianeto de 

bário colocada na vizinhança da bobina de indução, brilha 

e fluoresce a cada descarga, esteja a superfície recoberta 

ou a outra voltada para o tubo de descarga. Essa 

                                                             
52 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”, 640. 
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fluorescência é ainda visível quando a tela de papel está 

a uma distância de 2 metros do aparelho.” 53 

Na interpretação de um documento é importante identificar o 

destinatário, afinal é para ele a mensagem. Nesse caso, trata-se de um 

comunicado para a comunidade científica, utilizando uma linguagem clara 

nesse meio. Percebemos logo no primeiro parágrafo todos os dados 

necessários para a repetição do experimento e confirmação do resultado. 

Como comentamos antes, os cientistas repetiam os experimentos de outros, 

uma prática que já era comum há algum tempo. O próprio Roentgen afirma que 

estava repetindo alguns procedimentos de Lenard e Hertz quando observou os 

raios X. 

 “Eu havia seguido suas pesquisas [de Hertz e 

Lenard] e as de outros com grande interesse e decidira 

que logo que tivesse tempo faria algumas pesquisas 

próprias...”54 

 Em uma entrevista ele foi questionado sobre o que estava fazendo no 

laboratório no dia da descoberta, ele respondeu: “...estava procurando por raios 

invisíveis...”, portanto seguindo os trabalhos de Lenard.55 

Ao detalhar logo no início o procedimento para o experimento, Roentgen 

sabia que ao facilitar a repetição do experimento e a consequente confirmação 

do resultado, a comunidade científica reconheceria seu trabalho. Mas o 

importante seria o reconhecimento da originalidade, não poderia ter sido uma 

cópia ou uma simples continuação de nenhum trabalho já publicado 

anteriormente. 

                                                             
53 Roentgen, “On a new kind of rays”, 132. 
54 Dam, “The New Marvel”, 413. 
55 Entrevista a M. Davidson reproduzida em Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 13. 
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No decorrer do comunicado Roentgen faz ligações de seu trabalho com 

outros trabalhos desenvolvidos anteriormente, como se fosse uma 

continuidade, porém ele utiliza grande parte do texto para diferenciar os novos 

raios dos raios catódicos, aparentemente tentando destacar a originalidade do 

trabalho. Roentgen mostra claramente as diferenças entre os dois tipos de 

raios e fundamenta todas as conclusões através de experimentos e medições. 

Quando testa o coeficiente de absorção ele utiliza os dados obtidos por 

Lenard em seus experimentos com raios catódicos, trabalhando com 

rarefações muito próximas, ele compara seus resultados com os de Lenard: 

“... Portanto o ar absorve uma fração muito menor 

dos raios X que o atravessam do que de raios 

catódicos...”56 

 Em outro momento do trabalho Roentgen aponta claramente outra 

diferença entre os dois tipos de raios: 

“...Uma outra diferença, muito notável,  entre o 

comportamento dos raios catódicos e dos raios X está no 

fato de que não fui capaz [...] de obter uma deflexão dos 

raios X por um ímã...”57 

 

1.8. A Estrutura da matéria e a emanação de raios 

No que se refere ao conhecimento sobre a estrutura da matéria, no início 

do século XIX, ainda não se havia consolidado o conceito de átomo. Novas 

ideias geralmente não são assimiladas pela comunidade científica sem gerar 

algum tipo de debate. Na época havia uma química estequiométrica, baseada 

na teoria dos equivalentes. A teoria atômica proposta por Dalton em 1803 era 

                                                             
56 Roentgen, “On a new kind of rays”, 138. 
57 Ibid., 139. 
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uma forma diferente de pensar a composição e a transformação da matéria. 

Mas como não se podia detectar o átomo experimentalmente de modo direto, a 

teoria atômica teve pouca aceitação.58 

Com o passar do século XIX as divergências entre atomistas e 

equivalentistas agravaram-se. Em 1860 foi realizado um congresso em 

Karlsruhe no qual estiveram presentes químicos de 12 países. Na ocasião 

Stanislao Canizzaro (1826-1910) propôs uma forma de relacionar as 

observações experimentais com as ideias atomísticas. Ainda assim, havia 

resistência à aceitação da teoria atômica.59 

Dentro desse cenário desenvolvia-se o estudo das radiações, trazendo 

novidades que exigiam novas explicações para interpretar o comportamento de 

determinados raios. Os estudos sobre a matéria entre o final do século XIX e 

início do século XX foram marcados pelo grande interesse em experimentos e 

fenômenos nos quais se manifestava a emanação de radiações. Esses estudos 

levaram a comunidade científica a, gradativamente, substituir a teoria dos 

equivalentes pela teoria atômica.60 Como podemos observar na citação: 

 “No fim do século passado [século XIX] 

começou a haver uma mudança muito grande no 

conhecimento das estruturas das moléculas e dos 

átomos. Esse progresso foi obtido pelo estudo das 

descargas elétricas em gases rarefeitos...”61 

Roentgen relata que estava repetindo experimentos com descargas 

elétricas em gases rarefeitos quando fez sua descoberta, ele não era um 

pioneiro e nem o único a trabalhar com esse tipo de equipamento em suas 

                                                             
58 Bortoloto, Lobato, Tonetto, Ferraz, Alfonso-Goldfarb & Beltran, “Dissecando a Matéria”, 112-9. 
59 Ibid., 118-20. 
60 Ibid., 120. 
61 Schenberg, Pensando a Física, 167. 
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pesquisas.  Na verdade, por volta de 1895 os raios catódicos eram assunto 

normal das pesquisas em diversos países europeus.62 

Entre os trabalhos com radiações, podemos destacar os desenvolvidos 

por Crookes, J. J. Thomson, Hertz, Goldstein e Lenard. Esses são apenas 

alguns exemplos de trabalhos que trouxeram importantes contribuições para o 

conhecimento sobre a estrutura da matéria. Lenard cita alguns desses 

episódios em seu pronunciamento em 1906, quando recebeu o Prêmio Nobel: 

“...pode então ser possível obter dados por meio 

desses raios a respeito da natureza das moléculas e dos 

átomos [...] é portanto particularmente interessante 

estudar o comportamento de uma grande variedade de 

materiais relativo aos raios catódicos. O primeiro ponto a 

ser estudado é a permeabilidade...”63 

No mesmo artigo, Lenard relata uma conversa onde Hertz descreve 

detalhadamente um experimento que deveria ser desenvolvido por ambos, no 

qual seria possível observar se os raios catódicos seriam um fenômeno do éter 

ou um fenômeno da matéria.64 

“Ele me chamou separadamente e mostrou o que 

havia encontrado. E me falou ‘nós deveríamos separar 

duas câmaras com folhas de alumínio, produzir os raios 

normalmente em uma das câmaras. Talvez possamos 

observar os raios na outra câmara, mais puros [...] 

evacuar a câmara de observação e ver se isso impede a 

propagação dos raios catódicos’ – em outras palavras, se 

os raios são fenômenos da matéria ou fenômenos do 

éter.”65 

                                                             
62 Bortoloto, Lobato, Tonetto, Ferraz, Alfonso-Goldfarb & Beltran, “Dissecando a Matéria”, 120; Kuhn, A 
Estrutura, 85. 
63 Lenard, “On Cathode Rays”, 110. 
64 Ibid., 107. 
65 Ibid.,108. 
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Os trabalhos científicos relacionados aos estudos dos raios catódicos 

que antecederam Roentgen são descritos detalhadamente em um artigo 

publicado na revista ISIS de 1937, escrito por George Sarton intitulado “The 

Discovery of X-Rays”. Como é de se esperar de um artigo escrito nesse 

período, encontramos uma linearidade histórica, uma descoberta levando à 

outra, é concepção da época de como a ciência evolui, progressivamente. Esse 

tipo de abordagem historiográfica é comum nesse período. A tônica de sua 

obra é a “ciência positiva”, uma abordagem conhecida como história-pedigree, 

pois ela se preocupa apenas com os grandes “expoentes da ciência”, os “pais” 

da ciência.66 

 Porém ao analisarmos de forma mais próxima os acontecimentos do 

período, encontramos, de fato, uma série de continuidades. Em grande parte 

são alunos ou assistentes que dão prosseguimento aos trabalhos dos seus 

mestres.67 Além disso, os trabalhos desses pesquisadores eram publicados 

nos periódicos de diversas partes do mundo. As novidades eram discutidas nas 

sociedades científicas e, como mencionado anteriormente, era comum a 

repetição de experimentos e, a partir dessa repetição o pesquisador poderia 

seguir caminhos diferentes do trabalho original.68 Temos também o fato de que 

alguns laboratórios eram mais bem equipados do que outros e o 

aprimoramento de recursos tecnológicos como um vácuo de melhor qualidade 

ou um aparelho de descarga modificado (tubo de vácuo) permitiram outras 

formas de abordar o fenômeno observado e prosseguir as pesquisas em busca 

                                                             
66 Sarton, “The Discovery”, 349; Alfonso-Goldfarb, O que é História da Ciência, 72-5. 
67 Sarton, “The Discovery”, 349-52.  
68 A descoberta de Roentgen foi anunciada por Poincaré na França “Les rayons cathodiques”; e também 
teve grande repercussão na Royal Society, Schuster “Sur les rayons de Röntgen”. 
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de aprofundar o conhecimento sobre o comportamento dos raios catódicos e o 

estudo da composição da matéria.69 

 

1.9. Antes dos raios X 

A partir de 1854 o físico Julius Plücker (1801-1868) e o físico, vidreiro e 

fabricante de equipamentos Heinrich Geissler (1814-1879), desenvolveram 

uma série de experimentos com descargas elétricas em tubos de vácuo (tubos 

de Plücker / tubos de Geissler). Plücker foi considerado como o primeiro a 

observar os raios que vieram a ser chamados de raios catódicos e sua deflexão 

sob a ação de campos magnéticos, mas como seu interesse foi direcionado 

para o estudo do espectro dos raios observados, ele não se dedicou a 

identificar esses raios. Não foi apenas Plücker que se interessou por estudar o 

espectro da luz, grande parte dos pesquisadores daquela época direcionaram 

esforços nesse tipo de pesquisa. A concentração do interesse nas análises 

espectrais e a dificuldade de se conseguir um vácuo eficiente fizeram com que 

as pesquisas com descargas elétricas em gases rarefeitos se desenvolvessem 

lentamente. Mas, a partir dos trabalhos de um jovem aluno de Plücker, Johann 

Wilhelm Hittorf (1824-1914), que conseguiu melhorar a qualidade do vácuo, a 

observação da propagação retilínea desses raios foi identificada. O 

pesquisador inglês Cromwell Fleetwood Varley (1828-1883) fez experimentos 

semelhantes e concluiu que se tratava de partículas da matéria que se 

projetavam do polo negativo em todas as direções. O nome “raios catódicos” foi 

usado pela primeira vez por Eugen Goldstein (1850-1930). William Crookes 

                                                             
69 Diversos autores fazem referência às condições inadequadas do laboratório de Roentgen e comparam 
com os ‘modernos’ laboratórios ingleses, ver em Glasser, Nitske, Manes. 
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(1832-1919) conseguiu obter um vácuo da ordem de milésimos de milímetro de 

mercúrio e observou uma luz violeta seguida de uma área mais escura. Parecia 

que as partículas caminhavam sem obstáculos, ao se chocarem, resultava uma 

camada luminosa de uma matéria extremamente rarefeita, chamada por 

Crookes de “matéria radiante”. Crookes acreditava ter encontrado o quarto 

estado de agregação da matéria. Heinrich Hertz (1857-1894) descreveu em 

1892, que os raios catódicos podiam atravessar folhas finas de metais ao 

estudá-los dentro do tubo de descarga. Seu aluno Philipp Lenard (1862-1947) 

construiu um tubo com uma “janela” de uma fina folha de alumínio de tal modo 

que os raios podiam sair do tubo e serem estudados no ar ou em outros 

gases.70 

 

1.10. Equipamentos em Würzburg. 

Um dos requisitos básicos para se conseguir produzir raios catódicos é a 

qualidade do vácuo no tubo ou aparelho de descarga. De acordo com Sarton: 

“Conhecimento sobre eletricidade progrediu 

firmemente junto com nossa habilidade de criar vácuo e 

aumentar o grau de exaustão.” 71 

Portanto a qualidade do equipamento era importante para o bom 

andamento dos experimentos. O laboratório da Universidade de Würzburg era 

pequeno e com poucos equipamentos se comparado com os laboratórios da 

Inglaterra. Esse fato é apontado em diversos artigos que abordam a descoberta 

de Roentgen, entre eles essa descrição feita pelo jornalista americano Dam: 

                                                             
70 Sarton, “The Discovery”, 353; Bortoloto, Lobato, Tonetto, Ferraz, Alfonso-Goldfarb & Beltran, 
“Dissecando a Matéria”, 120-1; Martins, Becquerel, 21-3. 
71 Sarton, “The Discovery”, 349. 
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“... comparado, por exemplo, com a grande, cara e 

completa aparelhagem da Universidade de Londres, ou 

de qualquer grande universidade americana, era vazio e, 

até certo ponto, modesto.”72 

Outra referência ao tamanho do laboratório vem de George Manés, que 

ao encontrar o Dr. Wolfgang Brendler, que havia sido assistente de Roentgen 

na época da descoberta relata: 

“... ele descreveu a sala como sendo pequena e 

tão cheia de equipamentos que, com duas pessoas nele, 

um que quisesse virar, teria que sair...”73 

Porém o mesmo autor afirma que esse tipo de deficiência não era uma 

exclusividade de Würzburg, muitos trabalhos foram realizados sem que se 

tivesse todos os meios disponíveis nas mãos do pesquisador.  A isso se deve o 

gênio humano superando as dificuldades. Nesse caso, citamos o termo “gênio” 

como a capacidade intelectual inerente ao ser humano, e não a uma 

capacidade superior de um único homem que supostamente seria a razão de 

seu sucesso. Observamos essa forma de pensar nas palavras do jornalista W. 

Dam e também do Dr. Manes: 

“...na grande caminhada da ciência é o gênio do 

homem, e não a perfeição dos equipamentos, que abre 

novos caminhos no grande território do desconhecido...”74 

“... é interessante a frequência com que grandes 

descobertas são feitas em ambientes simples...”75 

Esse tipo de afirmação em uma revista popular ou em artigos destinados 

ao grande público pode gerar diferentes interpretações e o termo “gênio” 

                                                             
72 Dam, “The New Marvel”, 410. 
73 Manes, “The Discovery of X Rays”, 237. 
74 Dam, “The New Marvel”, 410. 
75 Manes, “The Discovery of X Rays”, 237. 
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adquirir diferentes conotações. Eventualmente ser confundido e apropriado 

como a ideia que tratamos no início deste capítulo, a de “cientista gênio”. 

O próprio Roentgen comenta sobre as dificuldades com os 

equipamentos. No primeiro comunicado ele alerta sobre as limitações de seus 

equipamentos (possivelmente seria uma reivindicação por melhores condições 

de trabalho): 

“... todas as substâncias se tornam menos 

transparentes com a mudança da espessura [...] Serão 

feitas medidas das mesmas quando eu tiver à disposição 

um fotômetro adequado [...]por meio de um fotômetro L. 

Weber – não possuo um melhor – fui capaz de comparar 

a fluorescência...”76 

Apesar do pouco espaço e da falta de alguns equipamentos para 

medições mais específicas, o laboratório de Würzburg estava suficientemente 

equipado. Isso não minimiza o brilhante trabalho de Roentgen, mas também 

não faz dele um gênio. Para gerar a corrente elétrica, Roentgen dispunha de 

uma bobina de Ruhmkorff. Trata-se de uma bobina de indução que produz 

pulsos de alta tensão, desenvolvida na década de 1850 pelo cientista de 

mesmo nome. Aparelho muito comum entre os pesquisadores que trabalhavam 

com raios catódicos, o aparelho utilizado por Roentgen era alimentado por 

baterias e produzia faíscas de 10 a 15 centímetros no ar. Fazia parte do 

equipamento também uma bomba de vácuo de mercúrio, baseada no princípio 

do barômetro, utilizando a queda do mercúrio líquido dentro de um tubo para 

evacuar os recipientes ligados a ele. Além disso, havia o tubo de vácuo, 

conhecido também como “aparelho de descarga”. Na época já existiam 

diferentes modelos desses tubos e de acordo com o objetivo da pesquisa era 
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escolhido um modelo adequado, sendo comum o pesquisador desenvolver seu 

próprio modelo utilizando o serviço de vidreiros habilidosos. 77 Vamos comentar 

sobre os modelos de tubos no decorrer do trabalho. 

Apesar de comuns, parece que esses equipamentos eram 

disponibilizados apenas para pesquisadores experientes. Observamos isso na 

afirmação de Lenard: 

“Descargas elétricas não eram consideradas 

objeto de estudo para iniciantes [...] somente mais tarde, 

quando eu era assistente em Heidelberg, que tive a 

oportunidade e as condições para construir uma bomba 

de mercúrio [...] e conduzir meus próprios testes com 

raios catódicos.”78 

Os tubos de vácuo ou aparelhos de descarga não duravam muito. 

Depois de algum tempo de uso não se conseguia manter um vácuo de 

qualidade, comprometendo o experimento. Eram fabricados por vidreiros 

experientes. Demoravam para ser fabricados e eram caros, como podemos 

perceber nessa negociação de Roentgen com um fabricante: 

“... seus tubos são realmente muito bons, mas 

muito caros para nossos recursos [...] eu utilizo esses 

tubos não apenas para experimentos usuais, mas 

também [...] para diversos experimentos nos quais os 

tubos precisam estar sob grande tensão, maior que o 

normal [...] eles são destruídos mais rapidamente. Eu 

gostaria de perguntar se os senhores tem condições de 

me deixar os tubos por vinte em vez de trinta marcos 

cada...”79 

                                                             
77 Martins, “A Descoberta dos raios X”, 382-3. 
78 Lenard, “On Cathode Rays”, 106. 
79 Carta de Roentgen para J. Rosenthal (fabricante de tubos) datada de 27 de novembro de 1896, 
reproduzida em Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 191. 
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Talvez fosse esse o motivo de tanto cuidado. Só disponibilizar esse tipo 

de equipamento para os mais experientes. Essa experiência permitiu a 

Roentgen perceber a “anomalia” que viria a ser considerada como a grande 

descoberta. Alguns artigos atribuem esse episódio à sorte ou ao acaso.  

 

1.11. Descoberta ao acaso / sorte 

Experiência era o que não faltava para Roentgen em 1895. Formado em 

engenharia mecânica pela Escola Politécnica de Zurique em 1868, Roentgen 

completou seu doutorado em física pela Universidade de Zurique em 1869. Em 

seguida foi trabalhar como assistente do físico August Kundt (1839-1894). 

Chegou a lecionar física teórica, mas ficou conhecido como um grande 

experimentador. Qualidade citada de forma recorrente em muitos trabalhos 

sobre Roentgen, inclusive com referências à sua infância, quando vivia em 

Apeldoorn, na Holanda com seus pais.80 

Foi sob a orientação de Kundt que Roentgen aprendeu sobre a 

fabricação e os cuidados com os equipamentos usados nas pesquisas em 

física, apesar de trabalharem em um laboratório pequeno e pobre em 

equipamentos. A influência de Kundt durou muitos anos.81 

Em 1895, Roentgen, já no cargo de reitor da Universidade de Würzburg, 

desenvolve trabalhos em seu laboratório. Ele ocupa o cargo de reitor desde 

junho de 1894. As atividades como reitor dificultam seu trabalho no laboratório, 

único lugar onde ele se sente a vontade.82 

                                                             
80 Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 61-3; Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 303. 
81 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 54; Patton, “Röntgen and the Discovery”, 33. 
82 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 304;  
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 Na entrevista concedida ao jornalista americano Dam, Roentgen 

comenta novamente sobre o pouco tempo que tem para se dedicar aos 

trabalhos de laboratório: 

“... estava determinado assim que tivesse tempo, 

fazer minhas próprias pesquisas [...] encontrei tempo no 

final de outubro...”83 

 Ele tinha total consciência do que estava pesquisando. Havia lido e se 

inteirado a respeito dos trabalhos mais recentes.  

Outro aspecto importante do comportamento de Roentgen foi revelado 

durante a entrevista para Dam: perguntado sobre o que ele “pensou” quando 

observou pela primeira vez os efeitos dos raios X, ele respondeu: 

“Eu não pensei, eu investiguei [...] eu testei [...] 

tendo descoberto um novo tipo de raio, eu, é claro, 

comecei a investigar o que esses raios fariam...”84 

Algumas observações podem ser feitas sobre essa afirmação de 

Roentgen. Primeiro o fato de ele afirmar “eu não pensei, eu investiguei”. Não se 

inicia uma investigação sem antes “pensar”, pelo menos para estabelecer 

alguns procedimentos experimentais. Talvez ele tenha dito dessa forma por se 

tratar de uma entrevista com alguém fora do meio científico e estivesse 

interessado em destacar a importância do trabalho de laboratório. Mas todo 

procedimento experimental deve ser precedido de um planejamento, uma 

organização. Caso contrário corre-se o risco de obter um acúmulo de 

informações que não levam a nada. A pesquisa experimental baseia-se em 

hipóteses, que nesse caso podem ter origem em analogias, já que Roentgen 

estava diante de algo “novo”. De fato, ele não seguiu um método indutivo 

                                                             
83 Dam, “The New Marvel”, 413. 
84 Ibid. 



37 
 

baconiano, e sim estabeleceu uma direção, como pode ser visto no primeiro 

comunicado. Apesar de estar caminhando por terreno desconhecido, a 

observação do brilho (anomalia) na tela de platinocianeto de bário não foi 

totalmente aleatória, ao acaso.85 

 Como afirma Thomas Kuhn: 

“...[existem] duas condições normais para o início 

de um episódio de descoberta. A primeira [...] é a 

habilidade, a destreza ou o talento individuais para 

reconhecer que algo saiu errado, mas de um modo que 

se mostre particularmente consequente ... mas essa 

condição pressupõe outra [...] as anomalias somente 

emergem no curso normal da pesquisa científica quando 

tanto os instrumentos quanto os conceitos se 

desenvolveram o suficiente para tornar a emergência 

provável, e a anomalia, reconhecida como uma violação 

das expectativas.”86 

A observação da anomalia (brilho inesperado na tela) é tratada por Kuhn 

como sendo o início do processo de descoberta. Para ele, a descoberta tem 

uma estrutura interna, ou seja, algumas etapas que devem ser seguidas para 

que possamos caracterizar o processo de descoberta. Sobre essa estrutura 

falaremos mais detalhadamente no capítulo dois desta dissertação.  

Independente dessa concepção, Kuhn concorda que essa observação 

não se deu por acaso. Habilidade e instrumentos adequados permitiram que 

Roentgen identificasse como sendo importante algo que já havia sido 

observado anteriormente por outros pesquisadores, que, em condições 

semelhantes, não atribuíram importância ao fenômeno. 
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Portanto podemos acreditar que Roentgen “pensou” antes de investigar. 

Como ele mesmo afirmou: 

“... O efeito era algo que só poderia ser produzido, 

em linguagem comum, pela passagem de luz [...] Assumi 

que seu efeito deveria vir do tubo, pois seu caráter 

indicava que ele não poderia vir de nenhum outro 

lugar...”87 

 Roentgen fez uma analogia com os raios de luz, a partir daí estabelece 

uma série de procedimentos para iniciar os testes a que ele se refere. Não são 

experimentos aleatórios ou desprovidos de critérios, ao contrário, seguem o 

raciocínio experiente de um habilidoso experimentador. 

 

1.12. Nacionalismo. 

 Outra evidência da importância de uma descoberta nesse período pode 

ser observada nas manifestações nacionalistas de cientistas e da imprensa em 

“defesa” de seus cientistas. 

 “Em um mundo, formado por Estados Nacionais, 

cada um com sua própria cota de etnocentrismo, uma 

nova descoberta resulta que o crédito de descobridor não 

é apenas individual, mas também nacional”88 

Diversas manifestações nacionalistas podem ser encontradas na história 

ao longo do tempo, como Halley quando afirmou que se o cometa retornasse 

na data prevista ele seria lembrado como a descoberta de um inglês. Os 

russos, através da imprensa, afirmando que o marxismo-leninismo fez em 

pedaços a ficção de ciência ‘universal’ propagada pelos capitalistas. Já Lenard 

chega a ser mais contundente durante o período nazista, quando afirma que a 
                                                             
87 Dam, “The New Marvel”, 413. 
88 Merton, “Priorities in Discovery”, 641. 
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ciência, como qualquer produção humana, é racial e condicionada pelo 

sangue.89 

 Em 19 de janeiro de 1896 o jornal americano New York Daily Tribune 

publicou: 

“O Professor de Würzburg deve dividir seus 

créditos com o Professor Fernando Sanford da Leland 

Stanford University of California, que fez as primeiras 

fotos com descargas elétricas, muito antes da descoberta 

de Röntgen”90 

 Na França, o editor do L’Eclairage Eletrique tentou creditar a descoberta 

a cientistas franceses na edição de fevereiro, enquanto que o inglês Lewis 

Wright defendeu as ideias de seus compatriotas em seu livro The Induction Coil 

in Practical Work.91 

 Na Alemanha, o roentologista francês, Antoine Béclère declarou: 

“O grande nome de Röentgen e sua famosa 

descoberta constituem uma parte de sua propriedade 

nacional, da qual vocês são legitimamente orgulhosos”92 

  Mas não foram apenas polêmicas que envolveram a descoberta de 

Roentgen, grande parte da comunidade científica reconheceu seu trabalho. 

 

1.13. Houve predecessores? 

Um dos inconvenientes de se analisar a história da ciência a partir de 

uma descoberta está em estipular quem foi o primeiro. Aquele que é realmente 

o responsável pela identificação do fenômeno ou do desenvolvimento da teoria. 

                                                             
89 Merton, “Priorities in Discovery”, 641; Weissmann, “X-ray Politics”, 1631. 
90 Nietske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 160. 
91 Ibid. 
92 Ibid, 181. 
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Analisar se, de fato, o trabalho é original, se está completo. Primeiro teríamos 

que definir o que é um trabalho original e quando um trabalho científico pode 

ser considerado completo. Talvez devêssemos considerar “suficientemente 

original” ou “razoavelmente completo”. São questões que não teriam respostas. 

“...mesmo que todos os dados cabíveis 

estivessem à disposição, tais questões com frequência 

não teriam resposta. O fato de persistirmos em fazê-las é, 

todavia, sintomático de uma inadequação fundamental 

em nossa imagem de descoberta.”93 

 Essa dificuldade fica explícita quando observamos as reivindicações de 

prioridade sobre uma descoberta, as disputas entre dois ou mais 

pesquisadores reclamando para si o reconhecimento da comunidade científica. 

Isso demonstra ainda mais nossa hipótese: a descoberta é uma reivindicação 

do cientista. No caso de Roentgen não foi diferente. Diversas versões sobre a 

descoberta surgiram logo depois da divulgação do primeiro comunicado e se 

prolongaram por muitos anos. Essa característica que demonstra claramente 

que o cientista busca, através da descoberta, o reconhecimento de seus pares, 

é tão marcante que dedicamos o próximo capítulo exclusivo para ela. 

 No próximo capítulo veremos que apareceram diversas contestações a 

respeito da autoria da descoberta. Isso era de se esperar, pois como vimos 

mesmo no meio científico não há regras específicas para determinar a autoria. 

Particularmente em nosso estudo de caso, encontramos uma disputa que 

durou mais de cinquenta anos, passando pelas duas grandes guerras e que, 

não necessariamente, encontrou uma solução. 

 

                                                             
93 Khun, A Tensão Essencial, 184. 
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Capítulo 2 

Wilhelm Conrad Roentgen e a primazia sobre a descoberta dos raios X 

 

2.1. A criatividade no trabalho do cientista 

 Vamos retomar um assunto abordado no capítulo anterior, quando 

comentamos sobre a ideia de que o “gênio humano” pode superar 

adversidades. Naquele momento comentávamos sobre as condições do 

laboratório de Roentgen, que seriam inferiores às dos laboratórios de 

universidades inglesas. Agora o que nos motiva a retomar o tema é a 

necessidade de esclarecer alguns aspectos que podem ter levado o senso 

comum a se apropriar da ideia de “gênio humano”, mas de modo equivocado. 

 Nesta dissertação não estamos negando o papel da criatividade no 

trabalho dos estudiosos, nem descartando a possibilidade de ocorrências de 

insights em alguns momentos no decorrer das pesquisas científicas. Nossa 

preocupação é a forma recorrente de abordar o trabalho científico como sendo 

apenas o “momento heureca”, desconsiderando o árduo trabalho de pesquisa e 

de laboratório inerentes à atividade científica. Como comenta Steven French: 

“Em geral, as teorias não brotam simplesmente da 

cabeça do cientista, como a visão romântica quer fazer-

nos acreditar...”94 

 O próprio comentário de French abre possibilidade para o insight ou 

“momento heureca”, pois utiliza a expressão “em geral”, isso significa que, em 

algumas condições, isso pode ocorrer.  

                                                             
94 French, Ciência: conceito-chave em filosofia, 40. 
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Muito do que foi produzido no campo da ciência é atribuído ao gênio 

humano ou à capacidade humana de criar.  Utiliza-se o termo “gênio” para 

expressar a capacidade criativa dos estudiosos, e não a capacidade superior 

de determinada pessoa. Porém, esse termo é interpretado de diferentes 

formas, assim para Kant: 

“Gênio é o talento (dom natural) [...] é um talento 

para produzir aquilo para o qual não se pode fornecer 

nenhuma regra determinada, e não uma disposição de 

habilidade para o que possa ser aprendido segundo 

qualquer regra...” 95 

Mas nem todo trabalho importante pode ser atribuído ao gênio. Para isso 

deve ter algumas características: 

“... originalidade tem de ser sua primeira 

propriedade [...] seus produtos têm de ser modelo [...] têm 

de servir a outros como padrão e medida...” 96 

Não se trata, portanto, de algo que possa ser ensinado ou aprendido, 

pois nem mesmo o próprio autor teria condição de reproduzi-lo 

conscientemente. Nas palavras de Kant: 

“... que ele próprio [o autor] não possa descrever 

[...] como ele realiza sua produção [...] tampouco tem em 

seu poder imaginá-las arbitraria ou planejadamente...”97 

 Essa visão de gênio que Kant descreve para as belas artes parece que 

foi apropriada pelo senso comum como sendo aplicável também para os 

grandes descobridores da ciência. Porém para Kant as belas artes não 

existiriam sem o gênio, o que não vale para a ciência: 

                                                             
95 Kant, Crítica da faculdade do juízo, 153. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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“No campo científico o maior descobridor não se 

distingue do mais laborioso imitador e aprendiz, senão 

por uma diferença de grau, contrariamente se distingue 

especificamente daquele que a natureza dotou para a 

arte bela.”98 

 O filósofo da ciência Karl Popper entende que existe uma etapa no 

trabalho científico que seria o estágio inicial no ato de conceber ou inventar 

uma nova teoria. Porém, por conter o que ele chama de “elemento irracional”, 

estaria fora do âmbito da filosofia da ciência, seria objeto de estudo da 

psicologia empírica. Portanto, seria irrelevante à análise lógica do 

conhecimento científico. 99 De acordo com Popper: 

“A questão de como acontece que uma ideia nova 

ocorre a um homem – seja um tema musical, um conflito 

dramático, ou uma teoria científica – pode ser de grande 

interesse para a psicologia empírica, mas é irrelevante à 

análise lógica do conhecimento científico...”100 

  Popper não nega que exista a possibilidade de um insight, ele 

apenas afirma que: 

“...a visão que tenho do assunto [...] é a de que 

não existe um método lógico de conceber ideias novas ou 

de reconstruir logicamente esse processo [...] toda 

descoberta contém ‘um elemento irracional’ ou uma 

‘intuição criativa’.”101 

 Esses comentários estão no início do livro A Lógica da Pesquisa 

Científica. Nesse trabalho Popper dialoga com os neopositivistas ou positivistas 

lógicos, que ele chama de “positivistas modernos” para diferenciar dos “velhos 

positivistas” que, de acordo com ele, somente admitiam como científico os 

                                                             
98 Kant, Crítica da faculdade do juízo, 155. 
99 Popper, A lógica da pesquisa científica, 30-1. 
100 Ibid., 30. 
101 Ibid., 31. 
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conceitos que derivassem de experiências, ou seja, pudessem ser reduzíveis a 

elementos da experiência sensorial, enquanto os modernos veriam mais 

claramente que a ciência não é um sistema de conceitos, mas um sistema de 

enunciados. Porém, para Popper, mesmo entre os neopositivistas há um 

problema com o critério de demarcação que seria “idêntico à exigência de uma 

lógica Indutiva”, e esse é o principal debate dele com os positivistas. Apesar 

dessa divergência, observamos nas colocações de Popper uma relação entre o 

progresso e o desenvolvimento da ciência, portanto, uma posição também 

positivista. 102 

 Outro autor que aborda esse assunto em um trabalho mais recente é o 

filósofo da ciência Steven French, que comenta a afirmação de Popper de que 

a descoberta, por ser criativa, não é analisável, afirmando que: 

“Talvez se vá longe demais ao dizer que ela [a 

descoberta] é ‘não analisável’, pois psicólogos já 

escreveram páginas e mais páginas sobre a criatividade 

e a origem do gênio.”103 

 Ele também admite esses momentos de “picos criativos” na prática 

científica: 

“... há evidências de que os momentos 

particularmente criativos ocorrem em certas condições: 

de calma e de relaxamento, por exemplo [...] então o 

contexto da descoberta cobre aqueles aspectos da 

prática científica quando a descoberta acontece – os 

momentos heureca, os picos criativos, os lampejos de 

visão...”104 

                                                             
102 Popper,  A lógica da pesquisa científica, 33. 
103 French, Ciência: conceito chave em filosofia, 19. 
104 Ibid., 19-20. 
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 Vindo ao encontro com as ideias dos filósofos da ciência encontramos a 

citação de Albert Einstein comentando sobre o papel da intuição no trabalho do 

físico: 

“A tarefa do físico consiste, então, em procurar as 

leis elementares mais gerais, a partir das quais, por pura 

dedução, se adquire a imagem do mundo. Nenhum 

caminho lógico leva a tais leis elementares. Seria antes 

exclusivamente uma intuição a se desenvolver 

paralelamente a experiência.”105 

Como comentamos no capítulo anterior, estabelecer o momento da 

descoberta parece ser importante para o cientista, pois é quando ele se 

apropria da teoria ou da explicação do fenômeno. Um exemplo recente disso é 

o caso de Kary Mullis, Prêmio Nobel de 1993 pela descoberta da reação em 

cadeia da polimerase (PCR), ele relata o momento exato de sua descoberta: 

“Era uma sexta-feira à noite eu estava dirigindo 

[...] minha namorada estava dormindo ao meu lado [...] eu 

dirigia pelas montanhas [...] o ar estava úmido e fresco 

[...] eu estava pensando...”106 

Então descreve o que se passava pela sua cabeça, como estava 

articulando o pensamento, fazendo experimentos imaginários, e 

repentinamente: 

“Heureca!!!! [...] Heureca novamente!!!! [...] e 

novamente Heureca!!!! [...] eu parei meu carro na 

marcação da milha 46,7 na autoestrada 128 [...] eu 

resolvi o mais irritante problema do DNA em um único 

lampejo”107 

                                                             
105 Einstein, Como vejo o mundo, 135. 
106 Mullis, “Nobel Lecture 1993”, 4-5. 
107 Ibid., 5. 
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Nesse caso particular contamos três momentos heureca. Quem, quando 

e onde estão definidos. O local é exato, milha 46,7, apesar de que no livro de 

French nós encontramos a marcação de milha um pouco diferente, 46.58 (e 

não é uma questão de algarismos significativos). Essa é uma visão da 

descoberta científica a partir relato de um cientista, entretanto aparentemente 

tudo se resolve num insight (nesse caso três). 

Não se trata de duvidar da história de Mullis, mas ela se adéqua à 

concepção do senso comum sobre descoberta. Para nosso estudo o 

importante é o destaque que ele dá à descoberta. Em sua descrição ele conta 

detalhes que se passavam em sua mente, analogias e diálogos imaginários, 

deixando-se conduzir por um estado mental onde ele não tinha o total controle. 

Uma quase magia estimulada pelo vento fresco da montanha e inspirado pela 

musa que dormia ao seu lado. É como se tentasse reconstituir o caminho da 

criatividade pelo qual ele foi conduzido. E o que é mais impressionante: ele 

conta isso tudo para nós. 

Essa é uma passagem que se encaixaria perfeitamente no capítulo 

anterior, onde abordamos a ideia de que o cientista reivindica a descoberta. 

Entretanto ela foi propositalmente colocada aqui, pois é um ótimo exemplo da 

valorização da criatividade por parte do cientista. Thomas Kuhn comenta a 

respeito dessa relação entre a comunidade científica e a ideia de descoberta: 

“Suspeito que essa imagem da natureza da 

descoberta tenha profundas raízes na natureza da 

comunidade científica. Um dos poucos elementos 

históricos recorrentes nos manuais em que os futuros 

cientistas aprendem seu ofício é a atribuição de 

fenômenos naturais particulares às personagens 

históricas que os descobriram. Como resultado desse e 
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de outros aspectos de sua formação, a descoberta veio a 

ser um importante objetivo para muitos cientistas.”108 

É pouco provável que possamos encontrar a origem da imagem da 

“natureza da descoberta”, seja na comunidade científica ou fora dela. Mas 

certamente encontraremos comportamentos diferentes do de Mullis. Além 

disso, a forma como a comunidade científica entende como a ciência funciona, 

muda conforme o período estudado.  

Retomemos então o nosso estudo de caso. O episódio da descoberta 

dos raios X por Roentgen não parece se encaixar nas descrições acima. Não 

houve um “pico criativo” ou um “momento eureca”. O mais próximo disso foi o 

fato de Roentgen observar um brilho inesperado na tela de platinocianeto de 

bário e reconhecer que aquilo não se encaixava nas expectativas, e que seria 

algo importante e, portanto, deveria ser analisado com mais atenção.  

“... um pedaço de papel com platinocianeto de 

bário estava lá na mesa [...] eu estava passando uma 

corrente pelo tubo, e notei uma peculiar linha preta no 

papel..”109 

Apenas isso. Roentgen não descreve um momento de epifania ou algo 

parecido. Ao contrário, descreve o procedimento utilizado nos experimentos em 

busca de uma explicação para o fenômeno observado. 

Veremos mais adiante neste capítulo que o momento em que Roentgen 

observou o brilho foi considerado por muitos de seus contemporâneos como o 

momento da descoberta e no capítulo três desta dissertação veremos que o 

senso comum também se apropriou dessa ideia. 

                                                             
108 Kuhn, A Tensão Essencial, 184. 
109 Dam, “The new marvel”, 413. 
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Entretanto, se não é possível explicar a descoberta de Roentgen como 

um exemplo de “pico criativo”, podemos observar o acontecimento com uma 

distância um pouco maior, abrangendo um período maior de tempo, indo além 

do momento da observação do brilho. Um pouco antes e um pouco depois do 

episódio vivido por Roentgen em seu laboratório.  Esse distanciamento muitas 

vezes revela desdobramentos até então ocultos: continuidades onde apreciam 

apenas rupturas, antagonismos onde tudo aparentava harmonia ou influências 

de outras pesquisas em trabalhos que antes aparentavam ser completamente 

inéditos. O trabalho de Roentgen observado a partir dessa nova perspectiva 

aponta que a descoberta talvez aconteça em “etapas”, ou seja, seria possível 

pensar que exista uma estrutura interna que explique o que aconteceu em 

Würzburg no final de 1895. 

 

2.2. A estrutura da descoberta científica 

Vamos então pensar na descoberta como algo mais complexo, que se 

prolonga no tempo. Quem propôs essa ideia foi Thomas Kuhn que sugere que 

uma descoberta não é um evento isolado, e, portanto não poderíamos definir 

quem foi o autor e nem quando foi o exato momento em que ela aconteceu. 

Pois, para Kuhn, não bastaria saber que algo diferente ocorreu, como o brilho 

do platinocianeto de bário no caso dos raios X, mas também seria necessário 

definir o que seriam aqueles raios. Conforme o autor: 

“...a descoberta de um novo tipo de fenômeno é 

necessariamente um processo complexo, que envolve 

reconhecer tanto que algo ocorre quanto o que ele é. 110 

                                                             
110 Kuhn, A Tensão Essencial, 189. 
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 Como o processo se estende no tempo, em geral, não seria possível 

definir quem descobriu determinado fenômeno, pois provavelmente haveria 

diversas pessoas envolvidas. A observação e a conceituação, o fato e a 

assimilação do fato, estão associados à descoberta da novidade científica. É 

inevitável que esse processo se estenda no tempo e, às vezes, envolva várias 

pessoas.111 

 Thomas Kuhn utiliza em seu livro a descoberta dos raios X como um dos 

exemplos para explicar a estrutura da descoberta. Ele afirma que a descoberta 

tem uma “história íntima”, assim como uma “pré-história” e uma “pós-história”. 

Nesse caso inicia com a observação da anomalia, que no caso de Roentgen foi 

o brilho inesperado do papel de platinocianeto de bário. Para Kuhn a 

observação foi “um resultado claro da disposição acidental de seu aparato”. 

Além disso, ele afirma que, como muitos laboratórios utilizavam os mesmos 

aparatos, seria “quase certo que ocorresse em algum lugar o acidente de 

Roentgen”. Ele acredita na inevitabilidade e na acidentalidade em sua análise 

da descoberta.112 

 Mas apesar de acreditar na acidentalidade, Kuhn comenta que para 

perceber a anomalia, é necessário habilidade do pesquisador e equipamentos 

adequados para sua detecção. Ele afirma: 

“Dizer que uma descoberta inesperada começa 

quando algo saiu errado é dizer que começa quando os 

cientistas conhecem bem seus instrumentos e sabem 

qual deve ser o comportamento da natureza”113 

                                                             
111 Kuhn, A Tensão Essencial, 189. 
112 Ibid., 191. 
113 Ibid., 192. 



50 
 

 Contudo, de acordo com Kuhn, a consciência da anomalia é apenas o 

início da descoberta. O que vem depois, se realmente existe algo para ser 

descoberto, é um período onde o pesquisador ou seu grupo tentam fazer, 

através de experimentos, a anomalia se comportar segundo leis conhecidas. É 

um período de experimentação e reflexão. Haveria uma revisão contínua de 

expectativas, de padrões instrumentais e eventualmente das teorias 

fundamentais. Para Kuhn esse período é vagamente delimitado e impede que 

se estabeleça um ponto preciso em que a descoberta foi realizada. E quando 

existem vários indivíduos envolvidos, fica impossível definir precisamente quem 

foi o descobridor.114 

 Não é nossa intenção aplicar essa teoria da filosofia da ciência em 

nosso estudo de caso a fim de confirma-la ou refutá-la, mas cabem aqui 

algumas considerações. Nosso estudo de caso se encaixa quase que 

perfeitamente nessa “segunda característica” da estrutura da descoberta de 

Kuhn. Utilizamos o termo “quase”, pois no caso dos raios X apenas Roentgen 

trabalhou nos experimentos para “tentar fazer a anomalia se comportar 

segundo leis conhecidas”115. O período era de férias de final de ano em 

Würzburg e parece que ninguém estava no laboratório junto com Roentgen 

(embora haja controvérsias a respeito disso que serão abordadas mais adiante 

neste capítulo). 116  

Nesse caso, se apenas Roentgen trabalhou nos experimentos, então 

poderíamos defini-lo como sendo o “descobridor”, ao contrario do que pensa 

Kuhn. Entretanto, esse período da história da descoberta é “delimitado um 

                                                             
114 Kuhn, A Tensão Essencial, 192. 
115 Ibid. 
116 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 95. 
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tanto vagamente”, então ficamos impossibilitados de estabelecer até onde se 

estende essa etapa de experimentos à que ele se refere. Roentgen identificou 

a anomalia, procedeu ao isolamento experimental e observacional e chegou à 

conclusão de que se tratava de algo novo. Ainda assim, é possível considerar 

que essa etapa não terminaria com os seus trabalhos no laboratório.117 Isso 

estaria subentendido nas palavras de Roentgen no final de seu comunicado à 

comunidade científica: 

“Portanto, não deveriam os novos raios ser 

atribuídos a vibrações longitudinais do éter? Devo admitir 

que no decorrer da investigação tornei-me cada vez mais 

inclinado a essa opinião [...] embora esteja perfeitamente 

ciente de que a opinião fornecida ainda necessita de 

maior fundamentação.” 118 

E novamente ao falar com os estudantes de Würzburg que o aplaudiram 

durante a conferência em janeiro de 1896: 

“Eu não posso falar ainda das características 

técnicas dos raios X. Eu ainda não completei minhas 

investigações.”119 

Sabemos que a reflexão continuou no meio científico. Encontramos 

correspondências entre Lord Kelvin e George Stokes de 1896, nas quais eles 

discutiam as diferentes propostas para o que seriam os raios X. Lord Kelvin 

pergunta para Stokes se ele seria um “longitudinalista” ou um “ultravioletista”. 

Stokes responde que sua opinião ainda não estava formada, mas que duvidava 

da existência de ondas longitudinais.120 Como a proposta de Thomas Kuhn é 

bastante ampla, poderíamos considerar essa fase ainda como sendo a de 

                                                             
117 Kuhn, A Tensão Essencial, 192. 
118 Roentgen, “Primeiro comunicado”, 140. 
119 Manes, “The Discovery of X-ray”, 237. 
120 Martins, Becquerel e a descoberta da radioatividade, 66 
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reflexão, portanto o “descobridor” ainda não estaria definido. Como já 

comentamos no capítulo 1 desta dissertação, os experimentos de Roentgen 

foram repetidos por outros pesquisadores. Em nossa pesquisa não 

encontramos refutação a nenhum dos resultados experimentais do cientista. 

Portanto, o comportamento do novo raio era conhecido, pelo menos em relação 

aos experimentos realizados. É claro que outros experimentos foram 

propostos, inclusive com equipamentos que Roentgen não dispunha em seu 

laboratório, porém já era aceito por grande parte da comunidade científica que 

se tratava de algo novo. Mais de um ano depois da publicação dos trabalhos de 

Roentgen, Poincaré afirmava que: 

“Todas as teorias propostas não são mais do que 

hipóteses que não se baseiam em evidências sérias.”121 

Na realidade a confirmação de algumas conjecturas a respeito dos raios 

X só foram possíveis com trabalhos de Albert Einstein (1897-1955), Max von 

Laue (1879-1960), Walter Friedrich (1883-1968) e Paul Knipping (1883-1935)  

que produziram evidências experimentais concretas do caráter corpuscular da 

luz e foi possível calcular seu comprimento de onda.122 Hoje, considera-se que 

os raios X são radiações eletromagnéticas de alta energia oriundas de 

transições eletrônicas de níveis e subníveis mais internos. Dominamos a 

técnica de geração desses raios para uso médico e industrial. Entretanto, 

poderíamos afirmar que não há mais nada a ser conhecido sobre os raios X? 

Nossas teorias atuais são definitivas? A resposta para as duas perguntas é 

não. Ainda estamos aprendendo muito sobre o átomo e a estrutura da matéria, 

e não podemos afirmar que uma teoria qualquer seja definitiva. Então, até onde 

                                                             
121 Poincaré, “Les Rayons Cathodiques”, 78. 
122 Lima, Afonso & Pimentel, “Raios X: fascinação, medo e ciência”, 264. 



53 
 

Kuhn estende sua segunda característica de uma descoberta no caso dos raios 

X? Isso nos leva à terceira característica de uma descoberta científica, 

proposta por Kuhn, quando tudo se aproxima do desfecho.  

Poderíamos então encontrar o fim da segunda característica quando se 

inicia a terceira, ou seja, próximo ao que seria o desfecho. Nesse momento 

percebe-se que a descoberta foi uma adição ao conhecimento científico, mas 

também se voltou contra aquilo que já era conhecido, proporcionando uma 

nova visão sobre objetos até então familiares e fez com que os estudiosos cuja 

área de competência estaria relacionada com o fenômeno descoberto, vissem 

o mundo e seu trabalho com outros olhos.123 

“Quando findam a longa batalha contra a anomalia 

que constitui a descoberta do novo fenômeno, aqueles 

em cuja área de competência específica ele se situa 

veem o mundo e seu próprio trabalho com outros 

olhos.”124 

 Para Kuhn seriam necessários “ajustes” por parte dos cientistas cujas 

pesquisas foram influenciadas pelos efeitos da descoberta. Ele afirma que o 

estudo dos raios catódicos tiveram que ser alterados, mas não apresenta 

exemplos dessas alterações. Como consequência da descoberta dos raios X, 

Kuhn aponta a descoberta dos raios alfa (α), beta (β) e gama (γ). Menciona 

também as transformações nas técnicas da prática científica como sendo uma 

relevante consequência da descoberta.125 

                                                             
123 Kuhn, A Tensão Essencial, 192-3. 
124 Ibid., 193. 
125 Ibid. 
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“... toda descoberta desse tipo exige dos mais 

interessados aqueles ajustes que, quando mais óbvios, 

equiparamos às revoluções científicas...”126 

Thomas Kuhn traz uma proposta para entendermos a descoberta 

científica de uma forma diferente do senso comum. Estamos de acordo quanto 

à ideia de que o trabalho do cientista não se resume à busca por um momento 

de pura inspiração. Porém, observamos em nosso estudo de caso elementos 

que estão em desacordo com algumas ideias trabalhadas por Kuhn. Equiparar 

o trabalho de Roentgen com os raios X a uma revolução científica significaria 

dizer que houve uma completa mudança nas práticas, pelo menos no que se 

refere aos trabalhos com os raios catódicos. Tudo o que já havia sido feito 

perderia grande parte de sua importância ou, pelo menos, poderia ser 

questionado. Contudo, não é isso que observamos nos trabalhos que foram 

publicados nos anos seguintes. J. J. Thomson, que já estudava os raios 

catódicos, publicou seu trabalho sobre os elétrons dois anos depois da 

divulgação do trabalho de Roentgen. Um importante trabalho que não 

influenciou e nem foi influenciado pelos raios X. Quanto à descoberta da 

radioatividade, encontramos uma continuidade quando admitimos que foram os 

estudos dos raios X que influenciaram as pesquisas de Henri Becquerel que 

procurou esses mesmos raios em elementos fluorescentes, e encontrou outros 

raios, ainda desconhecidos, produzidos pelo urânio. Mas também há rupturas, 

notamos que no desdobrar das pesquisas que levaram aos raios alfa, beta e 

gama, os cientistas perceberam que eles têm origem nuclear enquanto que os 

raios X são produzidos na eletrosfera. Kuhn propõe também que algumas 

vezes há necessidade de criar um novo vocabulário para analisar eventos e 

                                                             
126 Kuhn, A Tensão Essencial, 193. 
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expressar conceitos relacionados à nova descoberta. Aqui também não 

encontramos relação com nosso estudo de caso. O termo “raio” já existia e 

continuou a ser utilizado, com o mesmo sentido. As grandezas analisadas 

também foram as mesmas para outros tipos de raios: refração, reflexão, 

polarização, entre outras. A única palavra que aparentemente teve seu sentido 

ampliado, mas não modificado, foi o termo “transparência”, que de acordo com 

Roentgen seria entendido como: 

“...por ‘transparência’ de um corpo indico a razão 

entre o brilho de uma tela fluorescente colocada logo 

atrás do corpo e o brilho que a tela mostra nas mesmas 

circunstâncias, sem a interposição do corpo...”127 

Antes dos raios X, um livro de mil páginas não era transparente, 

entretanto, isso não seria suficiente para comprovar uma “revolução” científica. 

De certo modo, tanto no meio científico como fora dele, a “revolução” se deu 

muito mais pelos efeitos causados pelos raios do que pela identificação do 

novo fenômeno. Podemos considerar dentro do que foi proposto por Kuhn, que, 

apesar da descoberta não ter “se voltado contra” aquilo que já era conhecido, 

os cientistas passaram a ter uma maior sensibilidade científica para alguns 

aspectos (como o escurecimento das chapas fotográficas). 

A ideia de descoberta por parte da comunidade científica não pode ser 

rígida como proposto por Kuhn, pois o modo de pensar e agir dos estudiosos 

muda com o tempo e, consequentemente, muda sua visão do que é a ciência. 

Um trabalho mais recente no âmbito da filosofia da ciência propõe uma visão 

de que poderíamos observar certos passos na descoberta, conforme o Steven 

French: 
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“... a descoberta científica não é só uma questão 

de se ter um pico criativo, ou de alguma espécie de 

lâmpada mental se acender, mas também não se trata de 

uma lenta e meticulosa coleção de observações.”128 

French comenta que a visão heurística pode mostrar os movimentos dos 

cientistas no sentido da descoberta, ou seja, como a descoberta é feita e, 

portanto, como a ciência funciona. A palavra “heurística” é derivada do grego 

“heurístico”, que significa “eu descubro” e de acordo com o autor, enquanto 

“eureca” ficou associada ao “lampejo do gênio”:129 

“...heurística agora é entendida como o estudo 

dos métodos e das abordagens que são usados nas 

descoberta e na solução de problemas.”130 

 Para French uma visão heurística estaria em algum lugar entre a 

formalidade da lógica e o lampejo aparentemente caótico e irracional da 

inspiração.131 Como já citamos, French acredita que as ideias não brotam 

simplesmente da cabeça do cientista, ele complementa: 

 “... nem emergem indutivamente das observações 

[...] o terreno geralmente está muito bem preparado, e o 

cientista utiliza-se de uma gama de conhecimentos 

tácitos e do contexto relevante no qual formular a nova 

hipótese.”132 

De uma forma mais objetiva podemos dizer que French se refere ao 

julgamento humano para resolução de problemas cotidianos. Isso seria 

realizado através de um conceito intuitivo de probabilidade, que por sua vez é 

diferente da estrutura lógica desse conceito. Utilizaríamos esse recurso 

                                                             
128 French, Ciência: conceito chave em filosofia, 31. 
129 Ibid. 
130 Ibid., 31-2. 
131 Ibid., 34-5. 
132 Ibid., 40. 
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intuitivamente para avaliar incertezas. De acordo com o autor, a maioria de nós 

estaria utilizando um raciocínio que não se conforma às leis da teoria da 

probabilidade. Apesar de não afirmar explicitamente que os cientistas utilizam 

exatamente esse tipo de raciocínio, French comenta que: 

“... o domínio da descoberta científica está 

estruturado de uma certa maneira, por meio da qual ele 

não é distinguido simplesmente pelo modelo eureca [...] 

mas incorpora certos movimentos e abordagens que 

conduzem os cientistas para onde eles precisam ir.”133 

  Porém French afirma que apesar de dizer que a descoberta está 

“estruturada”, não significa que exista um conjunto de regras e que tudo o que 

é preciso fazer é aplicá-las a fim de se conseguir uma nova teoria. Portanto não 

existe uma lógica, mas o que ele chama de “rationale” que pode ser 

identificado, portanto: 

“... uma grande quantidade de criações que são 

atribuídas ao “gênio” e a “criatividade” podem ser 

entendidas como a percepção e a exploração judiciosa 

de uma situação heurística particular.”134 

  A percepção de como funciona a ciência para os filósofos da 

ciência parece não encontrar eco na comunidade científica. Em nosso estudo 

de caso notamos que tanto os estudiosos que reconheceram os trabalhos com 

os raios X como sendo uma descoberta de Roentgen quanto os que não 

consideraram Roentgen como o verdadeiro descobridor, não apresentam em 

seus argumentos uma ideia de estrutura dessa descoberta. No máximo seus 

argumentos vão um pouco além da observação da anomalia provocada pelos 
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raios X. Existindo ou não uma estrutura, esse momento comumente chamado 

de descoberta muitas vezes gera polêmica. 

 

2.3. Há controvérsias na comunidade científica 

 De acordo com Robert Merton, nos últimos três séculos diversos 

homens de ciência, têm se envolvido em controvérsias envolvendo prioridades 

sobre descobertas. Ele cita casos que aconteceram com Galileo Galilei, Robert 

Hooke e Henry Cavendish.135 

“Durante todo o século XIX até o presente, 

disputas sobre prioridade continuam sendo frequentes e 

intensas”136 

Algumas possíveis razões para essas disputas são citadas no trabalho 

Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science, de 

Merton. A primeira delas seria a própria natureza humana, o egoísmo seria 

natural da espécie. O próprio Merton não acredita que essa ideia se sustente. A 

segunda razão seria o mesmo egoísmo, porém não como sendo a natureza 

humana, compartilhado por todos os homens, mas sim como uma 

característica de apenas alguns homens. Esse tipo de homem aparece 

frequentemente entre os cientistas porque “... a ciência atrai pessoas 

egocêntricas... famintas pelo sucesso...”. Apesar disso não ser evidente Merton 

afirma que: 

“Ainda que isso seja uma pergunta sem 

resposta... em todo o caso não deve ser difícil encontrar 

alguns agressivos homens de ciência.” 137 
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 Merton fala de um processo de seleção que seria o responsável por 

concentrar homens de forte personalidade no meio científico e, portanto ávidos 

pela fama. Ainda assim isso não seria suficiente para explicar os diversos 

embates verificados ao longo do tempo. 

Já Bourdieu afirma que a ciência, sendo um produto do meio social, 

envolve relações de poder. Portanto ela não é neutra, criando uma forma muito 

específica de interesse. Os conflitos se dão nas esferas políticas e 

epistemológicas. As escolhas, portanto, estão sujeitas a uma busca por 

reconhecimento e prestígio. Outros cientistas são pares e concorrentes. O 

campo científico de Bourdieu é como um campo de disputas que gera vencido 

e vencedor na busca pelo capital social.138 

“O campo científico, enquanto sistema de relações 

objetivas entre posições adquiridas (em lutas anteriores) 

é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial.”139 

Com todas essas disputas não é de se surpreender que as pesquisas de 

Roentgen com os raios X também tenham gerado alguns conflitos. Não vamos 

nos aprofundar nas razões que levaram a essas divergências, nosso interesse 

é compreender o conceito de descoberta compartilhado pela comunidade 

científica da época, portanto, consideramos que, de forma geral, os conflitos 

são gerados pela busca da notoriedade e do reconhecimento por parte da 

comunidade científica e vamos nos concentrar nos argumentos que 

questionam a originalidade e a primazia dos trabalhos de Roentgen. 

 

                                                                                                                                                                                   
137 Merton, “Priorities in Scientific Discovery”, 638. 
138 Bourdieu, “O campo científico”, 1-3. 
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2.4. Os raios de Marstaller 

O primeiro questionamento e, talvez o mais pitoresco, é o caso do 

ajudante de laboratório Kasper Marstaller, o “faz-tudo” (factótum) que 

supostamente estaria presente no laboratório de Roentgen no momento da 

descoberta.  Roentgen afirma que estava sozinho em seu laboratório nas 

semanas nas quais identificou a anomalia e procedeu aos experimentos que 

culminaram no primeiro comunicado. Isso só foi possível, pois, como já 

comentamos, os alunos e professores da universidade estavam em férias de 

final de ano e o instituto estava como um “túmulo”. 140 

“Nem um único estudante estaria andando 

apressado pelos corredores, e ninguém, exceto talvez o 

factótum Kasper Marstaller, entraria no laboratório no 

momento em que Röntgen estivesse observando o 

estranho comportamento dos novos raios.”141 

Kasper Marstaller afirma que teria sido ele o primeiro a notar os 

estranhos raios durante os experimentos de Roentgen no laboratório enquanto 

Roentgen estava ocupado com os ajustes dos equipamentos. Nitske afirma que 

Marstaller poderia ter sido o ajudante no dia dos primeiros experimentos de 

Roentgen ou quando Roentgen ajustou seus equipamentos para pesquisas 

com os raios catódicos, mas afirma que: 

“... é altamente duvidoso que Marstaller tenha 

visto primeiro o verdadeiro fenômeno na tela antes de 

Roentgen, ou que ele também estivesse no laboratório 

escuro quando os raios se tornaram visíveis.”142 
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Outra versão envolvendo o ajudante, dessa vez apresentada pelo Dr. F. 

Kanngiesser. Ele afirma que Marstaller contou que certa vez encontrou uma 

chapa fotográfica velada sobre a mesa, perto do aparato para testes com raios 

catódicos. Roentgen teria advertido Marstaller por sua negligência, mas o 

ajudante insistiu que ele não havia aberto a caixa e nem exposto o material 

fotográfico à luz. Esse teria sido o caminho para que Roentgen tivesse 

deduzido a existência de um raio invisível que teria penetrado através do metal 

e velado a chapa.143 

Existe ainda uma terceira versão, contada por A. Dyroff, professor do 

filho de Marstaller no ginásio de Würzburg, ele comenta que estava interessado 

em mais detalhes sobre a descoberta e perguntou para o aluno se ele sabia 

mais detalhes. O jovem contou que seu pai encontrou uma chapa fotográfica 

sobre a mesa, entre o aparato e a chapa encontrava-se a aliança de 

casamento de Roentgen. A chapa fotográfica estava armazenada em uma 

caixa de madeira. Certa manhã Marstaller notou uma estranha linha que se 

formou na chapa fotográfica. Quando ele chamou a atenção de Roentgen para 

a imagem, o cientista ficou momentaneamente assustado e pensativo. 

“... é um fato conhecido que Roentgen sempre 

retirava seu anel quando fazia experimentos no 

laboratório...”144 

Ele tomava esse tipo de cuidado para não danificar o anel de ouro com 

substâncias que poderiam manchá-lo e também porque peças de metal 

poderiam interferir no funcionamento dos sensíveis aparelhos. Porém, essa 

chapa fotográfica com a suposta imagem do anel de Roentgen desapareceu. 
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Encontramos ainda mais uma versão dessa história, contada trinta anos 

depois pelo Dr. Wolfgang Brendler que também era assistente de Roentgen na 

época da descoberta. Em uma conversa com George Manés ele relata que no 

dia oito de novembro, Roentgen estava em seu laboratório, sem seus 

assistentes, apenas com o ajudante de muitos anos. Enquanto ele investigava 

a condução da corrente elétrica através do tubo de Crookes, um brilho na tela 

de platinocianeto de bário apareceu, entre o tubo e a caixa de materiais de 

laboratório no armário. A atenção de Roentgen estava voltada para o tubo, 

quando o ajudante empolgado chamou a atenção de Roentgen para o que 

estava acontecendo com a tela. Roentgen olhou para trás e observou a sombra 

dos materiais que estavam na caixa aparecendo na tela. Na manhã seguinte 

Roentgen teria contado a ele o que aconteceu.145 

Para nosso trabalho a presença ou não de Marstaller no laboratório no 

momento da observação do brilho provocado pelos raios X não é importante. O 

que nos interessa é a visão de descoberta que se apresenta nesse episódio. 

Observamos que, mesmo membros da comunidade científica como o Dr. 

Kanngiesser e o professor Dyroff consideram a descoberta como sendo o 

momento da observação, seja do brilho na tela de platinocianeto de bário seja 

da imagem formada na chapa fotográfica. Não há estrutura interna, não há 

trabalhos anteriores e nem é necessário um cientista habilidoso e 

equipamentos adequados. Quem observou primeiro é o descobridor, mesmo 

que seja o ajudante, e a observação não tenha nenhuma fundamentação 

científica.  
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Essa versão da descoberta ultrapassou as paredes de Würzburg, 

Zehnder, o assistente de Roentgen, ouviu essa especulação provavelmente 

vinda de Heidelberg. Conforme o próprio Roentgen conta em uma carta para 

Frau Boveri: 

“Zehnder também ouviu a fábula de que não fui eu 

o primeiro a observar os raios X, mas que teria sido um 

assistente ou um ajudante quem descobriu. Que pobre 

alma invejosa teria inventado essa história?”146 

Roentgen desconfiava de onde vinham esses rumores ou quem 

alimentava essas versões. Em uma carta para Zehnder ele menciona esse 

assunto: 

“O rumor infame de que não fui eu, pessoalmente, 

que descobri os raios X, tem origem presumivelmente em 

Heidelberg, de [G. H.} Quinke, em cujos pés eu pisei 

algumas vezes...”147 

O interessante é que Roentgen não questiona o fato de que a 

descoberta não se resume na observação do fenômeno, também não comenta 

que haveria algo mais complexo nessa descoberta, alguma manifestação que 

proponha o que entenderíamos hoje como uma estrutura. Ao que parece, ele 

também concorda com a ideia que a observação foi a descoberta, como foi ele 

que observou, ele seria o descobridor. 

Uma curiosidade nessa história é o comportamento dos alunos da 

universidade. Roentgen era um professor enérgico, apesar de ser respeitado e 

admirado como cientista, havia muitos alunos que não gostavam dele como 

                                                             
146 Roentgen, carta para Frau Boveri em 1921 transcrita em Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 
153. 
147 Roentgen, carta para Zehnder em 1921 transcrita em Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 
153. 
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professor e, como uma forma de provocação, esses alunos se referiam aos 

raios X (raios de Roentgen) como sendo raios de Marstaller.148 

 

2.5. Os raios de Zehnder 

 Ludwig Zehnder, assistente de Roentgen, contou em 1933 uma história 

que supostamente teria acontecido com ele na época em que era estudante em 

Würzburg. Certo dia, ainda como estudante, Zehnder pediu permissão para 

Roentgen para fazer experimentos com o aparato de pesquisa de raios 

catódicos, incluindo um tubo de Crookes. Roentgen permitiu, com a condição 

que Zehnder fosse extremamente cuidadoso, pois o instituto tinha apenas um 

tubo desse tipo. Em seu experimento Zehnder cobriu o tubo com um pano 

preto para enxergar melhor a luz que emanava da placa de platina que ficava 

dentro do tubo. Para sua surpresa um ponto de luz apareceu na tela 

fluorescente. Enquanto ele observava esse estranho fenômeno todo o aparato 

escureceu, o valioso tubo havia queimado. Ele não mencionou a observação 

do estranho fenômeno para Roentgen. 

 Novamente, sendo ou não verdade o episódio, o que nos interessa é a 

visão de descoberta do físico Zehnder. Um membro da comunidade científica 

que, mais de trinta anos após a descoberta e dez anos após a morte de 

Roentgen, conta uma história onde poderíamos supor que foi ele quem 

observou primeiro a ação dos raios X sobre a tela de platinocianeto de bário. A 

observação seria a descoberta, também para Zehnder. 

 

                                                             
148 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 153. 



65 
 

2.6. Os raios de von Helmholtz 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) médico e físico 

alemão contribuiu em diversos campos da ciência, entre eles o da conservação 

da energia, da óptica, da termodinâmica e da filosofia, no qual, entre outros 

assuntos tratou do poder civilizador da ciência. Ele também Propôs a teoria da 

panspermia cósmica, na qual se acredita que a vida tenha chegado à Terra 

trazida por meteoritos.  

Von Helmholtz publicou sua teoria sobre a dispersão eletromagnética no 

volume 48 do periódico Wiedemannschen Annalen de 1887, onde chamou a 

atenção para a possibilidade da existência de oscilações eletromagnéticas de 

altíssima frequência que poderiam ter baixa refração e reflexão. Conforme 

aponta Nitske: 

“Helmholtz não apenas deduziu teoricamente a 

existência dos raios X muitos anos antes de serem 

descobertos, mas também previu corretamente algumas 

de suas propriedades.”149  

Durante as discussões sobre a natureza dos raios X, Poincaré comenta 

que eles poderiam ser considerados como sendo raios semelhantes aos 

ultravioletas, mas de curtíssimo comprimento de onda, desde que se admitisse 

a teoria da dispersão de von Helmholtz. 

“Sem dúvida, esta aplicação das fórmulas de 

Helmholtz não é uma extrapolação das mais perigosas; 

ela pode provar, pelo menos, que a hipótese não é 

absurda.”150 
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O que afastava a ideia de ondas longitudinais era o fato de não haver 

refração. Na época sabia-se que à medida que o comprimento de onda 

diminuía, o índice de refração deveria aumentar. Portanto, se fossem de 

comprimento de onda menor do que o da luz ultravioleta deveria haver forte 

refração. Entretanto, a teoria de von Helmholtz apresentava uma alternativa 

explicando porque isso não ocorreria.151 

Utilizando uma abordagem anacrônica para analisar esse episódio 

ocorrido no século XIX, ou seja, analisar a ciência do passado tomando como 

referência a ciência que praticamos hoje, von Helmholtz mereceria maior 

destaque, e quem sabe, uma breve biografia no início do capítulo sobre 

radiações em nossos livros didáticos. Afinal, a “previsão” teórica já existia antes 

da “descoberta”. Conhecendo como a história da ciência foi escrita no início do 

século XX, não seria de se espantar que o experimento de Roentgen fosse 

considerado a “experiência definitiva” que provou que Helmholtz estava certo. 

Não acreditamos em “experiência definitiva” nem que alguém seja o “pai” dos 

raios X, porém, mesmo com uma abordagem historiográfica atualizada, é 

intrigante a pequena quantidade de referências ao trabalho de von Helmholtz 

durante as discussões sobre a natureza dos novos raios. Citando Bourdieu, o 

campo científico “é o espaço de jogo de uma luta concorrencial”, como 

Helmholtz já havia falecido antes de 1895, de certa forma ele estava fora do 

jogo, a não ser que o grupo ao qual ele pertencia tivesse suficiente capital 

científico para se engajar nessa luta. Ao que parece isso não aconteceu. Mas a 

batalha pelo capital científico continuou, e ninguém se mostrou tão disposto a 

luta como Philipp Lenard.  
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2.7. A mãe, a parteira e o tubo de vácuo 

 Como já comentamos na introdução deste trabalho, diversos 

pesquisadores trabalhavam com equipamentos semelhantes aos de Roentgen 

em pesquisas com raios catódicos, portanto, raios X eram produzidos há muito 

tempo antes da publicação do primeiro comunicado. Isso gerou motivo para 

discussões a respeito da prioridade sobre descoberta, pois alguns dos 

pesquisadores afirmaram ter notado o fenômeno, apenas não teriam 

pesquisado mais detalhadamente. 152 Os cientistas que se envolveram na 

disputa pela prioridade da descoberta dos raios X trabalhavam em 

universidades, faziam parte de grupos de pesquisa, trocavam informações, 

discutiam suas teses em congressos e publicavam seus trabalhos em 

periódicos especializados. Assim se fazia ciência no século XIX, não muito 

diferente do que fazemos hoje. Entretanto, justamente essa troca de 

informações a respeito dos trabalhos foi o que gerou uma polêmica entre 

Roentgen e Lenard, que iniciou em 1896 e se estendeu até a morte de Lenard 

em 1947, sobrevivendo a duas guerras mundiais. 

 Ao tornar público seu trabalho Roentgen recebeu o reconhecimento de 

diversos cientistas em diversas partes do mundo, mas houve outros que 

colocaram em dúvida a originalidade desse trabalho. Como comentamos no 

capítulo anterior o reconhecimento foi muito importante para ele. Em carta para 

Zehnder ele escreveu: 

“...A esse respeito, meu trabalho já recebeu o 

reconhecimento de muitas pessoas. Boltzmann, Warburg, 

Kohlraush e Lord Kelvin, Stokes, Poincaré e outros 

expressaram-me sua alegria pela descoberta [...]  deixe 

                                                             
152 Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 222-3. 



68 
 

que os invejosos murmurem. Não me importo com 

isso”153 

O próprio Lenard parece ter aceitado o trabalho de Roentgen 

inicialmente. Ao que parece, ele aguardava um pronunciamento do próprio 

Roentgen reconhecendo talvez alguma participação dele na descoberta. Ao 

perceber a mudança na atitude de Lenard, Roentgen escreveu para Zehnder: 

“Eu fiquei surpreso ao rever minhas antigas cartas 

para encontrar algumas escritas por Lenard que 

mostrassem uma atitude amigável comigo, que, 

entretanto, elas pararam completamente na época que 

Wien me sucedeu em Würzburg e eu recebi o Prêmio 

Nobel.”154 

Uma dessas cartas amigáveis a que Roentgen se refere é uma resposta 

de Lenard a uma solicitação de informações a respeito da janela de um tubo de 

vácuo: 

“Estimado professor, conseguir folhas finas de 

alumínio representa uma grande dificuldade para mim 

também [...] permita enviar para você duas folhas de meu 

próprio estoque [...] com grande estima... P. Lenard”155 

Observamos essa mesma atitude amigável em uma carta de 1897, onde 

Lenard reconhece explicitamente a descoberta de Roentgen e se exime de 

responsabilidades sobre rumores contrários a isso: 

“Estimado professor, estou muito feliz por ter 

recebido sua amável carta. Agradeço muito. Gostaria de 

tê-lo feito pessoalmente, mas não tive oportunidade [...] 

estou especialmente feliz em confirmar, o que eu nunca 

tive razão para duvidar, que você é meu amigo [...] eu 

                                                             
153 Nitske, Wilhelm Conrad Röntgen, 100. 
154 Carta de Roentgen para Zehnder em maio de 1921, transcrita em Nitske, Wilhelm Conrad Röntgen, 
153. 
155 Carta de Lenard para Roentgen em maio de 1894, transcrita em Etter, “Some historical data”, 222. 
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estava muito preocupado que pudesse ser diferente e 

lamentaria muito por isso...”156 

Nessa mesma carta Lenard cumprimenta Roentgen pela “grande 

descoberta” e que foi graças ao rápido sucesso desse trabalho, que as 

pesquisas dele também ficaram em evidência. Anos depois, após o final da 

segunda grande guerra, o que ficou evidente, foram as intenções de Lenard: 

“Em minha carta para Roentgen onde eu o 

cumprimentei pela grande descoberta [...] [foi porque] eu 

pensei que ele responderia que realmente devia tudo a 

mim e ao meu tubo, mas eu esperei por esse 

reconhecimento em vão.”157 

Até agora analisamos reivindicações que questionaram o momento da 

descoberta, que seria a observação do brilho na tela de platinocianeto de bário. 

No caso de Lenard, os argumentos são outros, ele esperava ser reconhecido 

como coautor ou até mesmo o autor da descoberta. Para Lenard, a descoberta 

só foi possível graças aos trabalhos anteriores dele e principalmente ao “tubo 

de Lenard”, ou como ele mesmo falou: “meu tubo”. Trata-se de um caso mais 

complexo, de argumentos mais elaborados. Alertamos, desde já, que não 

chegaremos a uma resposta definitiva no final dessa desafiadora análise, 

mesmo porque não é nosso objetivo definir quem foi o descobridor e muito 

menos quem não foi. Ao contrário, no final encontramos uma forma de fazer 

ciência muito mais rica e complexa do que exaltar vencedores e esquecer os 

que “erraram”. Nesse caso vale citar uma afirmação de Thomas Kuhn: 

“Se o estudo da descoberta tem uma surpresa 

para oferecer, é apenas que, apesar do imenso esforço e 

energia dispensados, raras vezes um estudo acadêmico, 
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polêmico ou escrupuloso, apontou com sucesso e 

precisão o tempo e o lugar em que se pode dizer que 

propriamente uma descoberta foi ‘feita’.” 158 

Retomando o interessante embate. Na entrevista para Etter, Lenard 

deixa claro o que pensa de Roentgen: 

“Roentgen foi um oportunista que pressentiu que 

havia algo para ser descoberto nos experimentos com o 

meu tubo, foi o que ele fez, com um olho na fama.”159 

 Parece que o “pomo da discórdia” agora é o tipo de tubo utilizado por 

Roentgen no momento da descoberta. Voltemos ao primeiro comunicado para 

analisar o que está registrado a respeito disso. Como observamos no primeiro 

capítulo desta dissertação, o cientista citou os tubos “de Hittorf [...] de Lenard 

[...] de Crookes...160  Roentgen cita o tubo de Lenard como uma possível opção 

para se produzir Raios X. Mas, se “o diabo mora nos detalhes”, devemos então 

considerar a possibilidade de haver uma intenção, mesmo que sutil, de 

Roentgen citar primeiro o tubo de Hittorf. Observamos que, em uma leitura 

“fluida”, os tubos de Lenard e Crookes acabam se misturando aos “outros 

aparelhos semelhantes”.  

 Nas pesquisas com raios catódicos era normal o pesquisador 

desenvolver diferentes tipos de tubos que melhor se adaptassem às condições 

e aos objetivos das pesquisas. Bastava apresentar o desenho do tubo 

desejado a um especialista. O problema, como comentamos no primeiro 

capítulo, era que esses tubos artesanais eram muito caros e frequentemente 
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159 Etter, “Some historical data”, 225. 
160 Roentgen, “On a new kind”, 1. 



71 
 

davam defeito, algumas vezes eles queimavam durante o experimento, outras 

vezes não se conseguia mais evacuar o tubo até uma pressão adequada.161 

 Como Roentgen estava seguindo os experimentos de Hertz e Lenard, 

nada mais normal que ele estivesse utilizando os mesmos tipos de tubo. 

Porém, não era apenas Roentgen que seguia experimentos de outros cientistas 

para depois seguir seus próprios caminhos e desenvolver pesquisas inéditas. 

Podemos notar que o que motivou Lenard a pesquisar os raios catódicos foi 

semelhante ao que conduziu Roentgen aos experimentos que o levou aos raios 

X, ou seja, interesse por trabalhos anteriores de outros pesquisadores. O 

próprio Lenard afirma que teve influência de outros trabalhos. 

“... eu havia lido suas palestras sobre ‘matéria 

radiante’ – era o seu termo para ‘raios catódicos’ – e 

fiquei muito impressionado...”162 

Para Lenard existe uma “perspectiva histórica” onde ele aponta os 

principais trabalhos que contribuíram para o conhecimento sobre os raios 

catódicos. 

“Neste trabalho eu tentei colocar em uma 

perspectiva histórica todas as publicações que, em minha 

opinião, tiveram uma contribuição básica para o 

conhecimento, mesmo as que tenham chegado até mim 

muito tarde para influenciar em meus trabalhos.”163 

A forma com que Lenard apresenta essas publicações é cronológica e 

linear. A partir dos estudos de Crookes com a “matéria radiante” até trabalhos 

posteriores como os de Becquerel e do casal Curie. Na verdade ele destaca o 

trabalho de Crookes, comparando com os de Hittorf e Goldstein: 
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162 Lenard, “On cathode rays”, 01. 
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”Depois Faraday, Hittorf e Goldstein já haviam 

produzido e estudado os ‘raios brilhantes’ ou ‘raios 

catódicos’. Mas Crookes fez mais progresso que eles, 

porque ele conduziu experimentos com vácuo mais 

alto”164 

 De acordo com Lenard, descargas elétricas em gases rarefeitos não 

eram coisa para iniciantes, porém mesmo os investigadores mais experientes 

não teriam alcançado nenhum progresso significativo desde os trabalhos de 

Crookes: 165  Em 1947 ele comentou: 

“ Hittorf desenvolveu o tubo de descarga primeiro, 

em 1879, e um pouco mais foi feito por Crookes. Mas 

nada de grande importância foi adicionado até meus 

trabalhos vinte e cinco anos depois. Eu fui sempre muito 

modesto e não me apressava em publicar.”166 

 A postura de Roentgen com relação ao tubo utilizado no momento da 

descoberta permanece a mesma, nas entrevistas e nas demonstrações dos 

raios X. Na McClure’s Magazine encontramos a descrição do equipamento que 

Roentgen utilizou para fazer uma demonstração dos raios X durante a 

entrevista ao jornalista W. Dam. Nesse artigo, Dam descreve o equipamento: 

“...ele indicou a bobina de indução na qual sua 

pesquisa foi feita [...] havia uma bobina de Rhumkorff [...] 

uma pequena mesa com um tubo de Crookes conectado 

com a bobina...”167 

Zehnder foi também uma testemunha de que Roentgen utilizou um tubo 

de Hittorf. Ele afirma que quando ele falou com Roentgen após a descoberta, 

Roentgen teria dito a ele que descobriu os raios com um tubo de Hittorf e não 
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165 Ibid., 02. 
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com um tubo de Lenard. Muito conveniente, mas seria interessante refletir o 

porquê de Roentgen ter dito isso. Novamente, não se trata de duvidar da 

afirmação do assistente e amigo de Roentgen, mas de analisar o contexto 

dessa afirmação. Esse comentário de Zehnder foi publicado no livro Letters of 

Röntgen to Zehnder, no final da década de 1930, período no qual muitos 

artigos questionando a autoria da descoberta dos raios X foram publicados. 

Nesse período anterior a segunda grande guerra, simpatizantes de Lenard 

publicaram uma série de artigos procurando minimizar a contribuição de 

Roentgen e disseminar a ideia de que Lenard seria o “pai” dos raios X, ou 

como ele mesmo afirmou, a “mãe”: 

“Eu sou a mãe dos raios X. Como uma parteira 

não é responsável pelo mecanismo do nascimento, 

Roentgen não foi o responsável pela descoberta dos 

raios X, que apenas caiu em seu colo.” 168 

 Essa afirmação de Lenard, após a segunda guerra, explicita uma mágoa 

que durou mais de cinquenta anos. No discurso de entrega do prêmio Nobel 

em 1905, Lenard já havia levantado dúvidas sobre a originalidade dos 

trabalhos de Roentgen: 

“... a descoberta logo após [o desenvolvimento do 

tubo] [...] dos raios X por Roentgen, o primeiro 

pesquisador a utilizar o tipo de tubo descrito acima [tubo 

de Lenard], é geralmente considerado um bom exemplo 

de descoberta por acaso...”169 

 Lenard afirma também que seu tubo é mais eficiente na produção de 

raios X devido à placa de platina em seu interior. Podemos resumir as ideias de 
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Lenard a respeito de Roentgen na afirmação feita por ele após a segunda 

guerra. 

“Sem a minha ajuda, a descoberta dos raios X não 

teria sido possível até hoje. Sem mim, o nome de 

Roentgen seria desconhecido.”170 

 Essa disputa envolveu também os amigos, assistente e alunos de 

Lenard. Encontramos três casos interessantes. Antes do início da segunda 

guerra, Lenard, já envolvido com o partido nazista ocupava uma importante 

posição de Professor Emérito de Física na Universidade de Heidelberg. 

Quarenta anos já haviam passado desde a descoberta dos raios X. 

Aproveitando essa data comemorativa diversos artigos a respeito do assunto 

foram publicados. Três desses artigos questionaram o trabalho de Roentgen: o 

primeiro deles foi “On the History of the Discovery of the Roentgen Rays’ de J. 

Stark; o segundo foi “On the Roentgen rays emitted from the platinum seal of a 

Lenard window tube” de F. Schmidt; e o terceiro foi “On the Discovery of the 

rays named after Röntgen” do professor de física O. Rössler.  

Antes de entrarmos na discussão sobre as ideias defendidas nesses 

artigos vamos contextualizar alguns aspectos. A Alemanha nesse período 

passava por uma difícil situação com a ascensão do nazismo, portanto 

qualquer tipo de manifestação era acompanhada de perto pelos órgãos de 

repressão do governo, ou seja, havia um controle ideológico rigoroso.  O 

segundo aspecto é que os três autores dos artigos estavam, de algum modo, 

ligados a Lenard, ou eram ex-alunos, ou trabalhavam na mesma universidade. 

Tanto Stark quanto Schmidit retomaram um assunto já abordado por 

Lenard, muitos anos antes. Trata-se da aquisição de um “tubo de Lenard” por 
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Roentgen do especialista Müller-Unkel. A partir dessa informação eles 

analisaram as circunstâncias que envolveram a descoberta. Através dessa 

análise eles concluíram que Roentgen usou um tubo de Lenard durante o 

experimento que levou à descoberta. Stark chega a citar três condições 

experimentais que favoreceram Roentgen e prejudicaram Lenard: a primeira 

condição foi que Roentgen obteve o melhor tubo disponível, enquanto no 

mesmo período Lenard teve diversos problemas com seus tubos; a segunda 

condição foi o fato de Roentgen cobrir o tubo com papel cartão preto, o que 

reduziu menos a intensidade dos raios X do que a caixa de zinco utilizada por 

Lenard; e terceira, Roentgen utilizou platinocianeto de bário, muito mais 

sensível aos efeitos dos raios X do que o Keton (pentadecil-paratolil-ketona) 

utilizado por Lenard. Stark finalmente conclui seu artigo dizendo que devido a 

essas condições o sucesso de Roentgen era inevitável.171 

J. Schmidt alega ter reproduzido o experimento de Roentgen utilizando o 

que seria uma réplica exata do tubo comprado por Roentgen. Ele descreveu 

seu sucesso em demonstrar a existência dos raios X. Schmidt também testou 

diversas substâncias fluorescente. Nesse artigo ele afirma que Lenard 

observou um estranho fenômeno, mas se concentrou em sua pesquisa 

deixando para investigá-lo em outro momento. Ele conclui o artigo da mesma 

forma que Stark.172 

Logo em seguida a publicação desses artigos, Otto Glasser publica um 

artigo questionando o que foi divulgado. Porém, Glasser reconhece que 

Roentgen utilizou tubos de Lenard nos primeiros experimentos. Mas que no 
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momento da descoberta ele estava buscando efeitos dos raios catódicos em 

tubos sem janela, portanto, não seriam tubos de Lenard.173 

Esses artigos não trouxeram grandes novidades. Roentgen nunca negou 

que tubos de Lenard emitiam raios X, também não era segredo que Roentgen 

teria um tubo desse tipo e em boas condições de uso. Essa ideia da 

inevitabilidade da descoberta dos raios por Roentgen já havia sido apontada 

por Lenard em seu discurso do Prêmio Nobel. A experiência de reprodução do 

trabalho de Roentgen não pode ser considerada como prova de alguma coisa, 

pois Schmidt já sabia o que procurar, o que não era o caso de Roentgen, além 

do que, provavelmente o tubo fabricado quarenta anos depois não era 

“idêntico” ao utilizado por Roentgen, assim como as demais condições do 

experimento. 

Essas discussões vieram a público expondo as diferenças entre os 

membros da comunidade científica. O público leitor desse tipo de periódico não 

é necessariamente formada por cientistas. É interessante pensar como esse 

tipo de manifestação é compreendido por esse público e como o senso comum 

se apropriou e interpretou esses acontecimentos. Vamos falar um pouco mais 

desse assunto no capítulo três. 
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Capítulo 3 

Descoberta científica e o senso comum: uma construção social em 

diferentes contextos 

 

3.1. O senso comum, a descoberta e a ciência normal 

Como vimos nos capítulos anteriores, a comunidade científica está 

inserida na sociedade, influenciando e recebendo influências. Então, para 

ampliar nosso entendimento a respeito da concepção de descoberta científica 

naquele período, analisaremos como foi a receptividade da descoberta de 

Roentgen por parte da sociedade. Pois, como afirma Steven French: 

“Quando as pessoas pensam nos cientistas [...] 

geralmente os imaginam fazendo grandes descobertas, 

pelas quais poderiam ganhar o Prêmio Nobel [...] a 

‘descoberta’ é vista como estando no centro da prática 

científica. ”174 

Diferente dessa concepção do senso comum, Thomas Kuhn afirma que 

a ciência não tem como meta a descoberta: 

“A ciência normal não se propõe descobrir 

novidades no terreno dos fatos ou da teoria; quando é 

bem sucedida, não as encontra.”175 

Kuhn considera a possibilidade de “descobertas”, mas considera como 

sendo momentos diferenciados no trabalho científico, seriam momentos de 

ruptura, portanto, não é a rotina do trabalho do cientista.176 
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Um exemplo que possibilita observar essas duas concepções a respeito 

do trabalho do cientista está na entrevista publicada no livro A Maravilhosa 

obra do acaso, de Win Kayser, onde o paleontólogo Stephen Jay Gould 

comenta sobre momentos de introspecção que, eventualmente pudessem 

conduzir estudiosos aos insights. Quando perguntado sobre isso, Gould 

respondeu: 

“Não é assim que funciona. É irrelevante. [...] há 

momentos estimulantes [...] mas não acho que isso me 

tenha dado nenhum insight sobre a natureza da vida. Não 

há momentos de pico assim. Ou, se há, não são 

autênticos...”177 

 Ao ler essa entrevista percebemos a surpresa de Kayser com as 

respostas de Gould, pois o que levou Kayser a perguntar sobre esse assunto 

foi o fato de ele ter lido publicações anteriores de Gould, que o levaram a crer 

exatamente no oposto. Nos livros onde divulga seus trabalhos, voltados para o 

público em geral, entre os quais encontramos Wonderful Life, Gould comenta 

sobre sua sensação quando chega ao sítio arqueológico Burgess Shale. Em 

alguns momentos ele passa a impressão de estar em um “solo sagrado”, 

enfeitiçado e fascinado pela psicologia da descoberta. Pelo menos essa foi a 

impressão de Kayser ao ler essa obra. Mas na entrevista, Gould comenta sobre 

esse mesmo momento: 

“...Eu estava feliz por estar lá, achei que era a 

coisa certa a fazer [...] mas não quer dizer que, quando 

fiquei parado lá tenha tido algum afluxo hormonal enorme 

que me fez aprender a natureza do universo...”178 
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  Para entendermos o porquê dessa diferença de posição de Gould, 

vamos analisar quais são os interlocutores das duas publicações. O primeiro, 

Wonderful Life, como já dissemos, é um livro de divulgação destinado ao 

público em geral, portanto, não necessariamente pessoas do meio científico ou 

que conheçam como é o trabalho de um cientista. A entrevista em A 

Maravilhosa obra do acaso, apesar de também ser para um livro destinado ao 

público em geral, tem um diferencial importante: trata-se de uma espécie de 

debate ou conversa entre cientistas de diferentes áreas para “tentar entender 

nosso lugar no quebra-cabeça cósmico”. Nesse livro, diversos cientistas 

expõem suas opiniões a respeito das “perguntas irrespondíveis” de Win 

Kayzer. A entrevista antecede a conversa entre esses cientistas. 

Provavelmente Gould evitou abordagens que seriam mais apropriadas ao 

senso comum do que a uma conversa “séria” entre estudiosos. Para o público 

em geral, um pouco de “visão romântica” da descoberta, para a comunidade 

científica, uma posição mais pragmática. 

 

3.2. A hora de pagar ao diabo: a estranha repercussão da descoberta de 

Roentgen 

 Como dissemos no início deste trabalho, a descoberta dos raios X por 

Roentgen foi escolhida como estudo de caso, pois teve enorme repercussão na 

sociedade, ou seja, entre pessoas não ligadas diretamente ao meio científico. 

Isso foi uma preocupação de Roentgen, mesmo antes da divulgação do 

trabalho sobre os raios X. 

“...quando Willi [Roentgen] me contou em 

novembro que estava trabalhando em um problema 
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interessante, não tínhamos ideia de como a coisa seria 

recebida...”179 

Essa preocupação de Bertha e Roentgen era procedente. Logo após a 

divulgação do primeiro comunicado, juntamente com as imagens das 

radiografias, houve uma reação imediata, em todas as partes. Ao que parece 

Roentgen já imaginava que o futuro seria agitado. Como podemos perceber em 

suas declarações, essa reação da sociedade desagradou Roentgen, pois ele 

nunca pensou em fazer dos assuntos científicos um tema popular.180  

“No dia primeiro de janeiro enviei pelo correio as 

separatas, e então seria necessário pagar o preço ao 

diabo! O Wiener Presse [periódico] foi o primeiro a soprar 

a trombeta de aviso, e os outros o seguiram...”181 

Em parte, essa reação se deve ao fato das aplicações desses raios 

serem aparentemente bastante simples e de fácil compreensão pelo público 

em geral, devido às radiografias. Charles Henry em seu livro Rayons Röntgen 

destaca que: 

“O que contribuiu muito para o sucesso dos raios 

X é que suas aplicações são extremamente fáceis de 

produzir...”182 

 Aparentemente, Roentgen não percebeu que as “fotografias” com os 

raios X seriam responsáveis pela rápida assimilação popular de sua 

descoberta. Com ilustrações gráficas, fáceis de entender e com a vasta 

possibilidade de aplicações em diagnósticos médicos, elas foram responsáveis 

                                                             
179 Carta de Bertha datada de março de 1896, transcrita em Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 
139. 
180 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 164. 
181 Carta de Roentgen para Zehnder, datada de 8 de fevereiro de 1896, transcrita em Nitske, The life of 
Wilhelm Conrad Röntgen, 100. 
182 Henry, Rayons Röntgen, 15. 
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por esse efeito surpreendente na mente do público.183 Roentgen comenta em 

uma carta para Zehnder, pouco tempo depois da divulgação de seu trabalho: 

“Para mim a fotografia era um meio para um fim, 

mas foi transformada na coisa mais importante.”184 

 Parecia não haver limites para a aplicação da descoberta de Roentgen. 

O Professor W. Peterson parafraseando o astrônomo francês Pierre Jules 

César Janssen (1824-1907), afirmou que: a chapa fotográfica é a retina da 

ciência, e com a aplicação dos raios X, isso seria também verdadeiro para a 

medicina.185 

Logo após a divulgação da descoberta, diversos periódicos publicaram 

informações sobre os raios X, nem todas verídicas. Podemos observar nessas 

charges de 1896, da revista Life, que a atenção do público estava direcionada 

para a “fotografia de Roentgen”. 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
183 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 164. 
184 Carta de Roentgen para Zehnder, datada de 8 de fevereiro de 1896, transcrita em Nitske, The life of 
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186 Imagens disponíveis em Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 364-9. 

Figura 1 - A nova fotografia de Röntgen: ‘Look Pleasant Please.’” 
Charge publicada na revista Life de 27 de fevereiro de 1896 
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A American Technical Book Company ofereceu em um anúncio 

comercial radiografias em tamanho natural, com boa qualidade de reprodução 

de uma criança de nove semanas de vida com “maravilhosos detalhes dos 

ossos do esqueleto, mostrando também o fígado, estômago, etc”.187 

 O próprio meio científico ficou impressionado com esse material, pois, 

como afirma Thomas Kuhn: 

                                                             
187 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 173. 

Figura 2 - Fotografia normal e ‘Nova fotografia’ 
Charge publicada na revista Life de 06 de abril de 1896 
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“...o raio X foi a primeira nova forma de radiação 

descoberta desde o infravermelho e o ultravioleta no 

início do século XIX...”188 

 Se a imaginação popular, após ser estimulada pelas imagens das 

radiografias, parecia não ter limites, o que poderíamos esperar daqueles que, 

por obrigação de ofício, têm na criatividade seu “ganha pão”. São os artistas, 

escritores e roteiristas. Eles também produziram vasto material relacionado aos 

raios de Roentgen nos anos seguintes à descoberta. 

 

3.3. Os raios X na ficção científica 

Encontramos referências aos raios X em peças de teatro que exploraram a 

grande repercussão desse trabalho, como, por exemplo, na publicidade da 

peça Les Rayons Roentgen, no tetro Robert-Houdin, em 1896. 
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Figura 3 – Pôster da peça de teatro Les Rayons Roentgen 
Exibida no Theátre Robert-Houdin 
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No início do século XX os raios X começam a aparecer nos livros de ficção 

científica. Herbert George Wells (1866-1946) publicou o livro The invisible man, 

onde os raios de Roentgen seriam capazes de tornar as pessoas invisíveis. O 

pensamento também poderia ser observado, caso o cérebro fosse exposto a 

um raio parecido com os raios X, de acordo com os cientistas do livro Life in a 

Thousand Worlds de William S. Harris. E no livro A montanha mágica de 

Thomas Mann (1875-1955) a radiografia é destaque em um dos capítulos, 

onde o personagem fica impressionado ao ver o “interior” do próprio corpo.189 

Ao mesmo tempo em que o meio artístico faturava com suas histórias sobre 

os novos raios, também estimulava e causava mais espanto na mente da 

população da época. Todo esse apelo popular, somado à aplicação dos raios 

nos diagnósticos médicos, despertaram interesses de empresários. A 

possibilidade de se ganhar dinheiro com os raios X era evidente.  

 

3.4. Patentes, dinheiro e altruísmo  

Roentgen foi procurado por empresas interessadas em comprar os direitos 

sobre o uso dos raios X. Como vimos anteriormente, as radiografias 

provocaram grande interesse do público em geral e tinham uma aplicação  

médica imediata. O próprio Roentgen comentou que: 

“Representantes de companhias americanas 

foram os primeiros a tentar comprar minha descoberta 

segurando milhões diante dos meus olhos”190 

                                                             
189 Lima, Alfonso & Pimentel, “Raios X: fascinação, medo e ciência”. Os autores levantaram vários artigos 
em jornais e revistas da época, os quais também consultamos, pois encontram-se disponíveis na web. 
190 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 174. 



85 
 

Rapidamente, equipamentos de raios X foram desenvolvidos. Thomas 

Alva Edison (1847-1931) desenvolveu, em 1896, o “fluoroscópio”, um 

instrumento que permitia que a radiografia fosse observada em uma tela 

fluorescente, sem a necessidade de se revelar chapas fotográficas. Isso 

difundiu os raios X fora do meio científico e médico. Qualquer pessoa poderia 

comprar um equipamento e utilizá-lo da maneira que lhe conviesse, não havia 

qualquer restrição legal.191  

A revista francesa La Nature de junho de 1898 publicou o artigo “Le 

Fluoroscope d’Edison”, onde informa que, após a “grande descoberta do doutor 

Roentgen”, todos os estudiosos estariam tentando obter imagens fotográficas 

através de corpos opacos. No mesmo artigo ela afirma que Thomas Edison 

abandonou, “sem hesitar”, todas as outras pesquisas que estava 

desenvolvendo para se dedicar aos trabalhos com os raios X. 192 Naquele 

momento o fluoroscópio estava em fase de desenvolvimento e o artigo ressalta 

a “grande simplicidade” do equipamento e mostra figuras representando os 

trabalhos no laboratório de Edison e o equipamento em uso. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
191 Lima, Alfonso & Pimentel, “Raios X: fascinação, medo e ciência”, 265. 
192 Artigo publicado na revista La Nature de 27 de junho de 1896. 
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O periódico Eletrical World publicou em fevereiro de 1896 que Thomas 

Edison estava sofrendo um ataque de “Roentgenmania”, pois esteve, junto com 

o seus melhores assistentes, trabalhando por “setenta horas sem interrupção”. 

Para mantê-los acordados, Edison utilizou uma espécie de realejo ou órgão 

portátil nas últimas horas de trabalho.193 

Propagandas sobre equipamentos podiam ser encontradas em diversos 

jornais e revistas da época, como o anúncio abaixo publicado em periódicos 

franceses de 1896.194 

 

 

                                                             
193 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 176. 
194 Imagens disponíveis em Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen, 364-9. 

Fig. 4 – O Fluoroscópio de Edison 
Revista La Nature de 27 de junho de 1896 
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 A empresa F. J. Pearson, de St. Louis no Missouri, anunciou em junho 

de 1896 um aparelho de raios X portátil, para físicos, professores, estudantes e 

fotógrafos, entregue nos Estados Unidos “com garantia completa”.195 

                                                             
195 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen , 173. 

Figura 5 – Anúncios de equipamentos de raios X e acessórios 
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Diversas patentes foram solicitadas no ano que se seguiu à descoberta. 

Uma delas, referente a um regulador de pressão para tubos de vácuo, foi 

solicitada e concedida em 25 de junho de 1896 a Ludwig Zehnder, amigo e 

assistente de laboratório de Roentgen.196 

Mas, como atesta Nitske, Roentgen era um idealista. Imediatamente após a 

divulgação do trabalho sobre os raios X, ele deixou claro que não estava 

interessado em recompensas materiais pela sua descoberta. Para ele, todas as 

informações deveriam ser disponibilizadas para os cientistas interessados, para 

que pudessem avançar nos possíveis usos dos raios para o bem da 

humanidade.197 

Em fevereiro de 1896, o periódico Elektrotechnische Zeitschrift publicou que 

Roentgen poderia obter valiosas patentes sobre sua descoberta, mas ele 

preferiu dar sua descoberta para a humanidade.198 

Thomas Edison comentou a posição de Roentgen para o periódico Herald 

Sun, afirmando que Roentgen provavelmente não ganhou um único dólar por 

sua descoberta, pois ele pertence ao grupo de cientistas “puros” que estuda 

por prazer de investigar os segredos da natureza. Entretanto, alguém tem que 

olhar para a descoberta do ponto de vista comercial, saber como usá-la e lucrar 

financeiramente.199 

Com o acesso fácil a esses equipamentos, novos debates surgiram entre o 

público em geral, mais estimulado pela imaginação do que pela realidade. O 

que nos chamou a atenção, principalmente por ser um tema discutido 

                                                             
196 Ibid., 172. 
197 Ibid., 175. 
198 Ibid. 
199 Nitske, The life of Wilhelm Conrad Röntgen, 175-6. 



89 
 

Figura 6 - Charge publicada em março de 1896, no periódico Punch, or the London Charivaria 

atualmente, ainda que por outras razões, foi a questão da privacidade. As 

pessoas passaram a se preocupar com a possível invasão de sua privacidade 

pelo uso indiscriminado de equipamentos que utilizassem os raios X. 

 

3.5. Privacidade: a visão de raios X 

A possibilidade de se enxergar através de corpos opacos preocupou a 

sociedade do século XIX. Em revistas da época, radiografias eram usadas para 

compor capas, isso estimulava a imaginação popular e provocou um debate 

sobre o que aquela radiação poderia revelar de oculto.200 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
200 Lima, Alfonso & Pimentel, “Raios X: fascinação, medo e ciência”, 266. 
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Essa charge mostra a preocupação com a privacidade por parte da 

sociedade europeia. Ela mostra o “resultado” de uma provável fotografia da 

porta da sala, utilizando um equipamento de raios X, flagrando uma pessoa 

que escuta atrás da porta. 

 “A marcha da ciência: resultado interessante 

obtido com o auxilio dos raios de Röntgen quando se faz 

uma fotografia da porta da sala do inquilino do primeiro 

andar” 201 

No periódico inglês Pall Mall Gazette de março de 1896, observamos a 

preocupação com a possibilidade de invasão de privacidade quando, em um 

artigo sobre o assunto, ele publica que está “enojado” com os raios de 

Roentgen. Também se preocupam com a possibilidade da invenção de 

Thomas Edison que seria capaz de enxergar através de até oito polegadas de 

madeira e permitiria também que se enxergassem os ossos das pessoas a olho 

nu. Chamam de “revoltante indecência”.  Além disso, o artigo propõe um 

“pacto” entre todas as nações para que se queimem todos os trabalhos sobre 

raios X e joguem ao mar todo o tungstato (usado nos equipamentos de 

Edison), para que os cetáceos, e não os humanos, “contemplem” os ossos uns 

dos outros.202 

Apesar dos exageros, os novos equipamentos realmente passaram a 

fazer parte do cotidiano das pessoas, e, em alguns casos, até expondo suas 

“intimidades” como no caso dos equipamentos instalados nas alfândegas para 

revistar pessoas e bagagens. 

 

                                                             
201 Charge publicada no periódico Punch or the London Cherivaria e março de 1896. 
202 Lima, Alfonso & Pimentel, “Raios X: fascinação, medo e ciência”, 266. 
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3.6. Mudanças reais ou excesso de imaginação? 

A abordagem sensacionalista por parte da imprensa em geral levou o New 

York Times a publicar uma reportagem sobre raios catódicos e raios X, onde 

procurava explicar ao leitor os cuidados com os exageros a respeito das 

aplicações dos raios X. No subtítulo a reportagem destaca: “Um olhar sobre 

sua natureza e suas possibilidades [...] Um mistério não totalmente 

explicado”.203 

“Sempre que algo extraordinário é descoberto, 

uma multidão de escritores apodera-se do tema e, não 

conhecendo os princípios científicos envolvidos, mas 

levados pelas tendências sensacionalistas, fazem 

conjecturas que não apenas ultrapassam o entendimento 

que se tem do fenômeno, como também em muitos casos 

transcendem os limites das possibilidades. Esse tem sido 

o destino dos raios X de Röntgen.”204 

                                                             
203 Artigo publicado na página 26 do jornal New York Times de 15 de março de 1896. 
204 Ibid. 

Figura 7  – Fraude na alfândega denunciada pelos raios X 
Revista L’Illustration de 3 de julho de 1897 
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 Como diz o artigo, a grande maioria das pessoas não se preocupava em 

saber o que eram os raios X, simplesmente acreditava no que era publicado 

nos periódicos e nos boatos que circulavam sem que se soubesse sua origem. 

São informações que circulam sem, necessariamente, ter um filtro ou uma 

análise critica sobre seu conteúdo. Estamos fora do campo científico, suas 

regras não valem aqui. Entre o público em geral encontramos os dois 

extremos: de um lado os que consideram os raios X como sendo uma 

panaceia, do outro encontramos pessoas que os consideram como um perigo 

para sociedade.  No caso do artigo acima, trata-se de uma parte dessa mesma 

sociedade que procura um equilíbrio. Mesmo sem o conhecimento científico, o 

editor do jornal procura informações confiáveis de informação, no meio 

científico. 

 Provavelmente, o que mais confundia as pessoas eram os artigos que 

aparentavam ter informações científicas. Eram, algumas vezes, acompanhados 

de nomes de cientistas e médicos que davam uma falsa credibilidade às 

informações. Esse tipo de anúncio continuou a ser veiculado muitos anos após 

a descoberta, como no caso do tratamento de beleza publicado no jornal New 

York Times de 1º de fevereiro de 1921, onde um suposto especialista em raios 

X e ginecologista divulga um tratamento que: 

“...Cientista de Viena afirma que seu tratamento 

restaura a aparência e a disposição da juventude [...] 

trinta de cada cem mulheres que eu tratei mostraram um 

efetivo rejuvenescimento...”205 

 Ao mesmo tempo, equipamentos que produziam raios X começaram a 

fazer parte do cotidiano das pessoas comuns. Ao que parece isso reforçou a 

                                                             
205 Artigo publicado na página 27 do jornal New York Times de 01 de fevereiro de 1921. 
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ideia que a “descoberta” está diretamente ligada com a aplicação dos raios X, 

ou, mais precisamente, que a descoberta “é” o efeito dos raios. Um bom 

exemplo é o caso do uso do fluoroscópio de Edison nas sapatarias. A partir de 

1920 era comum encontrar equipamentos nos quais o cliente poderia colocar o 

pé e observar a imagem em uma tela, isso era “útil” para verificar se o sapato 

estava bem ajustado. Esse tipo de equipamento ficou em uso até os anos 50, 

havia milhares deles nos EUA e Inglaterra.206 

 

3.7. A descoberta no centro do trabalho do cientista nos livros de 

divulgação científica 

Como observamos nos itens anteriores deste capítulo, a descoberta 

científica é vista, pelo senso comum, como sendo o centro da atividade do 

cientista. Isso parece ser também comum nos livros de divulgação científica. A 

forma como é abordado o trabalho do cientista nesses livros reforça a 

sensação de que a ciência progride através de descobertas. Uma concepção 

de ciência que já influenciava a sociedade do século XIX se mostra ainda muito 

atual, a ideia da ciência como instrumento de progresso da sociedade e o 

progresso “personificado” nas descobertas. 

Além de acreditar que é possível estabelecer o autor, o local e o momento 

em que uma descoberta foi feita, as concepções originadas no âmbito do senso 

comum também permitem classificar essas descobertas a partir de um suposto 

e subjetivo grau de importância. Um exemplo dessa abordagem, encontramos 

no jornal carioca O Paiz, publicado em 1896, que em um artigo informa a 

respeito da descoberta dos raios X: 

                                                             
206 Lima, Alfonso & Pimentel, “Raios X: fascinação, medo e ciência”, 266. 
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“Uma descoberta preocupa actualmente o mundo 

scientifico europeu [...] revistas scientificas e jornaes 

médicos vieram esclarecer a [...] estupenda descoberta 

anunciada [...] Há pouco o mundo scientifico era abalado 

com a descoberta... do argon [argônio] [...] isso é 

entretanto mui pouco diante da propriedade maravilhosa, 

magica que tem a nova luz...”207 

Independente do que seria posteriormente considerado “descoberta” 

para as pessoas daquela época, fossem os raios ou os efeitos dos raios, 

observamos nas manchetes o destaque à descoberta. Esse artigo de jornal e, 

especialmente o trecho citado, mostra de forma clara o entendimento de 

ciência a partir de descobertas, faz até comparação entre duas descobertas, 

onde a segunda é mais importante ou mais impressionante que a primeira. É 

possível até medir o “grau de importância” de uma descoberta. 

O que pode parecer uma concepção ultrapassada do século XIX se 

mostra muito presente em recentes publicações. Como exemplos podemos 

citar o livro As sete maiores descobertas científicas da história, de David E. 

Brody e Arnold R. Brody e o livro Os dez mais belos experimentos científicos, 

de Robert  P. Crease. Observamos, logo no título, a mesma ideia de se medir o 

grau de importância de um trabalho científico em relação a outro, mesmo de 

áreas e épocas diferentes. Em seu livro, Brody condiciona a existência das 

“tecnologias fenomenais que testemunhamos nas décadas recentes” às 

descobertas, afirmando que: 

“...elas só foram possíveis graças a descobertas 

científicas básicas [...] feitas ao longo dos últimos quatro 

séculos...”208 

                                                             
207 Jornal O Paiz, encontrado em http://memoria.bn.br/pdf/178691/per178691_1896_04152.pdf 
208 Brody, As sete maiores descobertas científicas, 20. 
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Trata-se do que chamamos de história dos vencedores, onde se 

considera apenas o que teria dado certo a partir do que consideramos hoje 

como sendo “científico”. Para os autores são: 

 “sete achados [que são] tão fundamentais que 

quase todo resto do que a humanidade conhece da 

ciência se baseia neles”209 

O exagero dessa afirmação salta aos olhos de um historiador da ciência, 

mas precisamos avaliar qual seria o efeito dela na imaginação de um leitor que 

não pertence ao meio científico, como, por exemplo, um estudante do ensino 

básico, para o qual o livro é direcionado. Isso reforça concepções ultrapassadas 

de ciência. 

Já no segundo livro, Os dez mais belos experimentos científicos, Crease 

se preocupa principalmente em justificar a ideia de utilizar o adjetivo “belo” para 

descrever um experimento científico, considerando toda a subjetividade do 

termo. Para nós, o problema está na forma com que esses experimentos são 

apresentados. Novamente encontramos a história do vencedor. O 

“descobridor”, seu experimento e toda a glória que se seguiu ao evento. Esse 

livro reforça outra concepção do senso comum que está relacionada com a 

descoberta científica, trata-se da ideia de “experimento definitivo”, ou seja, uma 

experiência desenvolvida por um estudioso que mudou, de “uma hora pra 

outra”, conceitos existentes. A partir desse suposto experimento, todos 

passariam a acreditar nas novas ideias propostas pelo realizador do 

experimento, ou seja, o descobridor. 

“...em seu cotidiano os cientistas sabem que o 

trabalho de laboratório é extremamente tedioso [...] mas, a 

                                                             
209 Brody, As sete maiores descobertas científicas, 20. 
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qualquer momento, inevitavelmente, ocorre um evento 

que cristaliza novas ideias e reordena o modo como 

pensamos as coisas...”210 

A “qualquer momento” ou “inevitavelmente” para o senso comum pode 

significar que a descoberta aconteça “por acaso”, inesperadamente. Essa 

inevitabilidade que permeia o senso comum parece estar ligada com as 

primeiras ideias do progresso positivista de Comte, onde a sociedade progride e 

o “motor” desse progresso é a ciência. 

A literatura de divulgação científica também é pródiga em histórias de 

descobertas ao acaso. Como vimos nos capítulos anteriores desta dissertação 

o trabalho de Roentgen também foi questionado por seus contemporâneos 

nesse sentido. Como exemplos dessa abordagem, podemos citar o livro 

Descobertas acidentais em ciências, de Royston M. Roberts e o livro O sonho 

de Mendeleiev, de Paul Strathern. Roberts relaciona uma série de eventos que 

ele chama de descobertas acidentais, ou acidentes que provocaram 

descobertas. Mais uma vez encontramos livros destinados ao público em geral 

reforçando a concepção do senso comum a respeito da atividade científica. 

Roberts afirma que apesar de terem sido acidentais, essas descobertas não 

aconteceriam se não fosse a sagacidade dos pesquisadores que as 

observaram. Colocando todos esses trabalhos no mesmo livro passa ao leitor a 

ideia de que isso é o cotidiano dos cientistas. As histórias ficam interessantes, 

pois ele aborda diversas “lendas” a respeito de estudiosos famosos, tais como a 

queda da maçã influenciando Newton e Arquimedes tendo um insight na 

banheira descobrindo como resolver o problema da coroa de rei. É uma 

                                                             
210 Crease, Os dez mais belos experimentos, 11. 
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repetição de histórias que não têm base em documentos originais, algumas 

delas nem sabemos a origem. Nas palavras de Roberts: 

“ ...todos nós lucramos quando descobertas vieram 

desses acidentes [...] espero que professores e 

estudantes de todos os níveis [...] achem essas histórias 

interessantes para o enriquecimento de palestras e 

debates...”211 

É uma visão interessante de ciência, onde “todos” lucram com 

descobertas acidentais. No trecho citado aparece o motivo pelo qual o autor 

optou pelas “lendas”: as histórias são interessantes para o “enriquecimento” de 

palestras. Não há debate sobre o trabalho do cientista. É a repetição das 

concepções do senso comum. 

No outro livro, O sonho de Mendeleiev, Strathern aborda o 

desenvolvimento da tabela periódica. Nesse livro também encontramos uma 

abordagem muito repetida em outros livros, a ideia de que Mendeleiev teria 

“descoberto” como construir a tabela periódica em um sonho. Esse tipo de 

abordagem minimiza o trabalho árduo do estudioso, e quando nos referimos ao 

trabalho do cientista desse modo nos livros destinados a um público não 

especializado, estamos contribuindo para perpetuar uma concepção do senso 

comum do que seja a prática científica. 

 

3.8. Simplificação ou adaptação? 

Estamos nos referindo aos livros destinados ao leitor comum, ou seja, 

pessoas não envolvidas com o meio científico. Nesse tipo de publicação parece 

                                                             
211 Roberts, Descobertas acidentais, 17. 
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que, tanto os escritores quanto os cientistas, procuram simplificar a linguagem 

de forma que o leitor “entenda” o que está sendo dito: 

“De maneira geral tentei descrever as descobertas 

utilizando termos que o leitor comum entenda...”212 

Na introdução Brody afirma: 

“...as descobertas científicas são construídas sobre 

uma base [...] matemática, mas para entende-las só 

precisamos de palavras [...] esta é a aula de ciência que 

eles [os professores] deveriam ter dado...”213 

 Além dessas duas citações podemos recuperar o que foi dito no início 

deste capítulo, quando comentamos sobre a entrevista de Gold para Kayser no 

livro A maravilhosa obra do acaso. Quando debate com cientistas, Gold tem um 

discurso, que aparentemente muda quando ele dialoga com o público não 

especializado, leitores de seus livros de divulgação. Uma mudança que vai 

além da escolha de palavras, há uma “adaptação” da história de modo que se 

encaixe nas supostas concepções de ciência do leitor. O mesmo parece 

acontecer com Brody e Roberts, que são cientistas também. Uma proposta 

interessante seria debater se os livros de divulgação influenciam o senso 

comum ao se é o senso comum que influencia os escritores dos livros de 

divulgação. 

Outro exemplo pode ser encontrado em nosso estudo de caso. O próprio 

Roentgen afirmou em uma palestra em janeiro de 1896, para um público 

variado, entre eles estudantes da universidade, que teria sido por “acidente” 

que ele percebeu que os raios penetravam o papel cartão preto. 214 

                                                             
212 Roberts, Descobertas acidentais, 17. 
213 Brody, As sete maiores descobertas científicas, 26. 
214 Glasser, W. C. Roentgen and the Discovery, 1036. 
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 Essa ideia é retomada por Thomas Kuhn que vê no trabalho de 

Roentgen um caso “clássico” de descoberta por acidente: 

“... é um caso clássico de descoberta por acidente. 

Esse tipo de descoberta ocorre mais frequentemente do 

que os padrões impessoais dos relatórios científicos nos 

permitem perceber.”215 

Em seu outro livro Kuhn detalha melhor o que caracterizaria o “acidente”. 

Ele se refere a disposição do aparato utilizado pelo cientista em sua pesquisa 

com os raios X. 

“...o brilho anômalo que propiciou a primeira pista 

de Röntgen foi um resultado claro da disposição acidental 

de seu aparato.”216 

 

3.9. Acidente ou “acidente”? 

Vamos retomar o início da discussão, se uma descoberta pode ser 

atribuída ao acaso ou não. No caso dos trabalhos de Roentgen sabemos que 

ele não poderia ter planejado a observação do brilho da tela de platinocianeto 

de bário, que foi o ponto de partida, ou a origem do que se chama de 

descoberta. Entretanto não podemos supor que ele estivesse apenas fazendo 

observações aleatórias, sem um procedimento pré-definido, pois naquele 

momento ele observava o comportamento dos raios catódicos. Podemos ainda 

questionar a afirmação de Kuhn de que a disposição do aparato era acidental, 

pois toda a montagem foi previamente elaborada para estudar os raios 

catódicos fora do tubo de vácuo. Encontramos referências a isso nas palavras 

do próprio Roentgen e nos trabalhos anteriores de outros cientistas que 

                                                             
215 Kuhn, A Estrutura das Revoluções, 83. 
216 Kuhn, A Tensão Essencial, 191. 
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utilizavam disposição semelhante de seus equipamentos. A tela de 

platinocianeto não estava sobre a mesa por “acaso”, ela tinha uma utilidade na 

ocasião, fazia parte da pesquisa em andamento. Foi uma observação acidental, 

mas não aleatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Considerações finais 

Observamos que o termo “descoberta científica” assume vários significados 

dependendo do contexto em que é utilizado. Quando nos referimos à 

concepção presente no senso comum, várias interpretações são encontradas, 

visto que não existe, necessariamente, uma “regra” ou alguma forma de 

organização. Mas os pontos em comum permite elaborar uma concepção 

“predominante”, que basicamente vê a ciência como um trabalho para pessoas 

de altíssimo intelecto e que têm como objetivo descobrir novos fenômenos e 

teorias. 

No meio científico do século XIX, mais especificamente entre os 

estudiosos que estiveram envolvidos de alguma forma na descoberta dos raios 

X, observamos uma clara concepção de descoberta como sendo uma 

“propriedade intelectual” do cientista. Apoiando ou contrariando a tese de que 

foi Roentgen o descobridor desses raios, nos parece evidente a crença de que 

a descoberta existiu. As disputas pela prioridade demonstram uma luta pelo 

“capital” que a descoberta traria. O Prêmio Nobel, as medalhas de honra, o 

nome ligado à descoberta (raios de Roentgen) são exemplos desse capital, que 

realmente existiu. No caso de Roentgen, o termo “capital” se refere a bens 

imateriais, pois como apontamos no decorrer da dissertação, a quantia 

referente ao Prêmio Nobel foi doada à Universidade de Würzburg e ele não se 

interessou em registrar nenhum tipo de patente sobre seus trabalhos. Isso 

talvez não possa ser estendido a outros casos de descoberta, mas nos parece 

que para um cientista o reconhecimento de seu trabalho pelos seus pares é 

mais importante.  
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Em nosso estudo de caso, o que parece diferenciar do que foi proposto 

por Bourdieu a respeito das disputas no campo científico é o fato de Roentgen 

não ser um membro iniciante ou desconhecido do meio científico que buscava 

o “monopólio” dentro a comunidade. Tratava-se de um físico conceituado que 

já atuava entre a “elite” da época. Roentgen não era um cientista iniciante que 

“não tinha muito a perder”, tanto é que ele se preocupou em divulgar os 

resultados do trabalho com medo que todos pensassem que “...provavelmente 

Roentgen estaria louco...”. Mas as disputas no campo científico ficaram 

evidentes. 

No que se refere aos trabalhos de divulgação científica, observamos 

que, algumas vezes, um estudioso que demonstra, entre seus pares, conhecer 

as limitações do que seja uma descoberta, utiliza o termo “descoberta” com 

uma conotação diferente quando seus interlocutores não pertencem ao meio 

científico. Isso pode tanto ser uma tentativa de se fazer entender, mesmo que 

assim ele comprometa em parte a mensagem que quer transmitir, quanto, por 

outro lado, pode estar subestimando a capacidade de seus interlocutores e, na 

tentativa de simplificar, procura adaptar o evento de forma que caiba em um 

contexto que ele considera “compreensível”. 

Nossa preocupação está na forma com que esse tipo de informação 

chega ao público leitor de trabalhos de divulgação científica. O público não 

especializado tem concepções de ciência das mais variadas, mas em geral 

embasadas nas teses do senso comum. Entretanto, subestimar a capacidade 

crítica dos leitores dessas publicações, “simplificando” a linguagem e 

“adaptando” a forma com que se escreve, para que caiba na estrutura 

preconcebida do livro, geralmente, reforça as teses do senso comum. Afirmar 
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simplesmente que uma descoberta foi “acidental” ou que sete descobertas 

(achados) englobam quase todo o conhecimento científico da humanidade 

induz esse tipo de leitor à construção de concepções equivocadas a respeito do 

trabalho científico.  

Colocamos no apêndice desta dissertação uma sugestão de como 

podemos utilizar novos tipos de abordagens, utilizando a história da ciência, 

para descrever esses eventos e assim criar um contraponto às teses do senso 

comum, pois são teses conflitantes com os trabalhos atuais em história da 

ciência que, através de uma historiografia atualizada, procura mostrar a 

complexidade de cada período da história e a forma com que cada período 

lidava com o conhecimento. Assim, a História da Ciência procura entender: 

“...como cada cultura, cada comunidade científica 

e cada época construiu, de acordo com seus objetivos e 

suas formas de ver o mundo, os critérios das verdades 

que regeriam sua ciência...” 217  

Podemos agora, em nossas considerações finais, apontar um último 

aspecto a respeito do qual não falamos anteriormente. Quando nos referimos a 

uma descoberta científica, geralmente estamos falando da identificação de um 

fenômeno natural. Entretanto, em nosso estudo de caso observamos um 

evento diferente. Foi a montagem do aparato que produziu os novos raios. 

Apesar de não ter sido necessariamente proposital, trata-se de um fenômeno 

artificial. Roentgen identificou um fenômeno criado por ele mesmo. O aparato, 

montado para estudar os raios catódicos, produzia outro tipo de raio. Um raio 

produzido artificialmente por Roentgen, mas também por Crookes, por Lenard, 

por Hertz... O raio estava lá, ou “artificialmente lá”, pronto para ser 

                                                             
217 Alfonso-Goldfarb, O que é História da Ciência, 86. 
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“descoberto”. Não encontramos em nossas pesquisas nenhuma referência a 

esse respeito, seja por parte de Roentgen ou dos outros cientistas da época. 

Também não encontramos referências nesse sentido na literatura secundária 

estudada e nem comentários a esse respeito nos trabalhos de divulgação 

científica analisados. É uma perspectiva interessante para ser aprofundada, 

pois até então, os raios X estavam intimamente ligados ao funcionamento do 

equipamento, ou seja, não poderia ser considerado ainda um fenômeno 

natural. Essa é uma abordagem que se mostra complexa e que talvez possa 

ser estendida a outras descobertas científicas, assunto que poderíamos 

aprofundar em outro momento. 
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Apêndice A 

 

A descoberta dos raios X: sugestão para aplicação em sala de aula. 

O episódio da descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Roentgen 

utilizado como estudo de caso nesta dissertação pode ser aplicado nos 

diversos níveis de ensino. 

Nos cursos de licenciatura é uma oportunidade para debater as diferentes 

abordagens historiográficas desatualizadas encontradas nos materiais de 

divulgação científica e livros didáticos. Poderíamos iniciar com uma discussão 

sobre a concepção de ciência, ou seja, o que os alunos de licenciatura 

entendem como sendo a atividade cotidiana de um cientista. Em seguida, 

apresentar mais informações sobre os eventos que envolveram os trabalhos de 

Roentgen: como se deu a descoberta, como foi a divulgação e qual foi a reação 

da comunidade científica e da sociedade em geral. A proposta é mostrar que 

ao se limitar o trabalho de Roentgen à descoberta, como sendo simplesmente 

o momento da observação da anomalia, perde-se muita informação importante 

que faz parte do evento. Propor uma reflexão a respeito da real importância da 

descoberta: a descoberta é muito importante no meio científico, mas ela teria a 

mesma importância no ensino de ciências? 

Durante os debates pode-se proceder a leitura de trechos das 

correspondências de Roentgen (utilizadas nesta dissertação) e discutir a 

respeito das reivindicações de prioridade e dos questionamentos que surgiram 

na época. É também interessante abordar a reação do cientista frente a reação 

do público em geral após a divulgação da descoberta. 



111 
 

Em um segundo momento pode-se analisar livros didáticos e livros de 

divulgação científica. A partir do que foi discutido anteriormente, solicitar para 

os alunos uma avaliação a respeito da abordagem historiográfica utilizada 

pelos autores. 

Para o Ensino Básico o professor pode incluir os trabalhos com raios 

catódicos e raios X na sequência didática quando abordar a radioatividade ou a 

construção dos modelos atômicos. Mostrar a complexidade da ciência no final 

do século XIX, as continuidades, quando existirem, e as formas de construção 

e transmissão de conhecimento. O professor pode também trabalhar com as 

informações históricas disponíveis nos livros didáticos e discutir com os alunos 

a ideia do estudo de ciências com ênfase nas descobertas, normalmente 

encontrada nesses livros, ou seja, a história dos vencedores pela perspectiva 

da ciência atual. A proposta é que o aluno compreenda como o conhecimento 

científico é construído. A construção coletiva pode ser trabalhada a partir das 

trocas de informação entre os cientistas daquele período, inclusive pelas 

discussões a respeito da prioridade na descoberta. E a dificuldade em se 

definir a origem dos raios catódicos e raios X e “encaixá-los” dentro de um 

modelo é semelhante às dificuldades encontradas hoje com relação às novas 

partículas estudadas pelos cientistas do acelerador de prótons (LHC) da 

Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear - CERN. Portanto, nosso 

conhecimento atual sobre a matéria não é definitivo como pode parecer para o 

público não especializado. 

 


