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Introdução 
 
 
 

Desde os tempos antigos, o movimento dos corpos e suas causas foram objeto de 
especulações científicas e filosóficas. A queda dos corpos, o movimento de projéteis e o movi-
mento no vazio e suas consequências inerciais foram temas para os quais convergiram as discus-
sões de muitos filósofos e estudiosos, desde Aristóteles até Galileu.  

Para os aristotélicos, os movimentos naturais, como o da queda dos corpos, tinham por 
finalidade assegurar a ordem em um universo hierarquicamente organizado, onde cada elemento 
possuía o seu lugar natural. A imobilidade da Terra, situada em uma posição central no universo, 
podia ser constatada por evidências corriqueiras do dia-a-dia, propiciadas, por exemplo, pelos 
pássaros que não ficam ‘para trás’ quando voam das árvores para o solo em busca de alimento e 
pelo retorno ao ponto de lançamento de um objeto projetado verticalmente para cima. As 
dificuldades da física aristotélica com o conceito de antiperistasis para explicar a causa física do 
movimento não natural de um projétil levou Hiparco a introduzir o conceito de força impressa e 
Buridan à teoria do impetus. 

Tanto a física aristotélica (no caso de movimentos violentos) como a física da força 
impressa e a física do impetus mantinham a crença comum de que só era possível a permanência 
de um objeto em movimento se sobre ele agisse continuamente uma ‘força’/impetus. Desse 
modo, os incrementos ou as diminuições na velocidade de um objeto representavam, 
inequivocamente, variações na intensidade da ‘força’/impetus que o deslocava.  

Enquanto entre os aristotélicos a presença de um meio era indispensável para que se 
processasse qualquer movimento, para alguns partidários da teoria do impetus, como Oresme, 
isso não era necessário, primeiro pela forma com que um corpo era capaz de ceder um impetus a 
outro e segundo porque, para um impetus auto-extinguível, nenhum movimento poderia resultar 
infinito, ainda que se efetuasse no vácuo. 

O universo, para Galileu, mesmo sem as hierarquias aristotélicas e sendo muito mais 
amplo do que o imaginado por Copérnico, é finito. Por isso ele só admitia um movimento 
perpétuo em trajetórias circulares. Ao chegar à conclusão de que em um movimento com 
aceleração constante a velocidade de um corpo varia uniformemente com o tempo e que o 
movimento de um objeto sob a ação da gravidade (se desprezada a resistência do ar) é o seu mais 
notável exemplo, Galileu desconsidera a(s) causa(s) do movimento. Assim, ele não sabe por que a 
queda dos corpos, sem resistência, independe de suas massas. A explicação do porquê de os 
corpos caírem, tal como hoje é aceita pela ciência, vai exigir uma conceituação clara e precisa do 
conceito de força – e isso se deve a Isaac Newton (1642-1727). 

Com a publicação dos Philosophiae naturalis principia mathematica (Princípios 
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matemáticos de filosofia natural)1

Os Principia emerge em uma ciência agitada por uma nova postura filosófica. As 
hierarquias e qualidades finalísticas e ocultas da filosofia natural aristotélica não fazem mais sen-
tido à discussão. É nas leis da matéria em movimento e do choque mecânico entre partículas que 
se supõe residir a chave para a compreensão de todos os fenômenos – físicos (como a queda dos 
corpos, a reflexão, a refração), biológicos (como a circulação sanguínea), fisiológicos (como as 
sensações), astronômicos (como o movimento dos astros), químicos. O artífice dessa filosofia 
mecanicista é o filósofo e matemático francês René Descartes (1596-1650). É contra uma visão 
de mundo e de ciência, explicitada nos “Princípios da filosofia”

, em 1687, Newton protagoniza um dos mais importantes 
capítulos na história da física ao promover a grande transformação intelectual que deu origem à 
ciência moderna.  

2

Conforme Descartes, o conhecimento se estrutura a partir da razão e não dos sentidos. 
Assim, ele discorda tanto dos aristotélicos quanto da filosofia empirista de seu contemporâneo 
Francis Bacon (1561-1626), expressa no Novum organum (1620)

, de Descartes, publicado em 
1644, que os Principia newtoniano vai travar uma luta de várias décadas, até a sua ampla 
aceitação.  

3

Para Descartes, não é partir da percepção dos sentidos que se edificam conhecimentos, pois 
os sentidos são fontes de erro. O conhecimento tem sua origem na intuição intelectual de idéias 
claras e distintas.  

, que considera que o 
conhecimento deriva, direta ou indiretamente, da experiência sensível, do observado, a partir de 
um processo indutivo. Segundo Bacon, observações detalhadas e rigorosas são o antídoto ao 
especulativismo fatualmente vazio. Porém, mesmo defendendo filosofias antagônicas sobre  a 
forma de edificar conhecimentos, Bacon e Descartes se opõem a filosofia aristotélica.  

 
O pensamento, para Descartes, deve ser progressivo e não regressivo. Vai das idéias às coisas e não das 

coisas às idéias; vai do simples ao complexo; avança, ao concretizar-se, da unidade dos princípios para a 

multiplicidade das diversificações; caminha da teoria para a aplicação, da metafísica para a física, da 

física para a técnica, para a medicina, para a moral. Não parte, como o de Aristóteles e o da escolástica, 

de um diverso e de um Universo dados, para remontar daí à unidade dos princípios e das causas que é o 

seu fundamento. Para o pensamento cartesiano, o dado é justamente o objeto simples da intuição 

intelectual, não os objetos complexos da sensação.4    

Descartes destrói inteiramente o cosmo helênico, o cosmo de Aristóteles e da Idade Média, 
já abalado por Copérnico, Galileu e Kepler. Mas o que ele coloca em seu lugar?   

                                                 
1 NEWTON, 1987a; NEWTON, 1987b. 
2 DESCARTES, 2007. 
3 BACON, 1979. 
4 KOYRÉ, 1963, p. 77. 
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A bem dizer, quase nada: extensão e movimento; ou matéria e movimento. Extensão sem limites e sem 

fim. Ou matéria sem fim nem limites: para Descartes, é estritamente a mesma coisa. E movimento sem 

tom nem som, movimentos sem finalidade nem fim. Deixa de haver lugares próprios para as coisas: todos 

os lugares, com efeito, se equivalem perfeitamente; todas as coisas, de resto, se equivalem igualmente. 

São todas apenas matéria e movimento. E a Terra já não está no centro do mundo. Não há centro. Não há 

‘mundo’. O Universo não está ordenado para o homem: não está sequer ‘ordenado’. Não existe à escala 

humana, existe à escala do espírito. É o mundo verdadeiro, não o que os nossos sentidos infiéis e 

enganadores nos mostram: é aquele que a razão pura e clara que não se pode enganar reencontra em si 

mesma. O nascimento da ciência cartesiana é sem dúvida uma vitória decisiva do espírito. É, todavia, 

uma vitória trágica: neste mundo infinito da ciência nova já não há lugar nem para o homem nem para 

Deus.5        

De fato, na ciência cartesiana, os atributos essenciais da matéria são a extensão e o 
movimento, nada mais. Com a ‘doutrina da verdade evidente’, a clareza de um método (o da 
intuição, seguido de dedução, matemática) e uma filosofia mecanicista, Descartes erige 
conhecimentos; que o olhar atento e crítico do espírito avalia e aceita, rejeita, ou transforma. Não 
é assim que a ciência evolui?  

Para Descartes, a Terra e os céus são feitos de uma mesma matéria primordial, e sujeitos às 
mesmas leis físicas. A dicotomia dos mundo sub e supralunares é coisa do passado. No cosmo 
cartesiano, cada estrela é centro de um turbilhão de matéria que movimenta os planetas.   

Neste grande turbilhão que forma o céu cujo centro é o Sol, há ainda outros menores que podem ser 

comparados com os que às vezes se vê nos redemoinhos dos rios, que conjuntamente acompanham o 

movimento do maior que os contém... Um desses turbilhões tem Júpiter como centro, movendo com ele 

os outros quatro planetas que descrevem a sua órbita à volta deste astro.6  

O mundo material não é infinito, mas nem por isso se deve pensar em encerrá-lo dentro de 
limites definidos. Ele é indeterminado, ou indefinido (o que certamente traz à lembrança Nicolau 
de Cusa) e isso, segundo Descartes, deve encerrar a discussão.   

Nos conhecimentos estruturados por Descartes, onde as hipóteses se restringem ‘à forma e 
à dimensão das partículas materiais responsáveis pelo fenômeno observado’, emerge um 
universo, no qual ‘não há lugar para atrações, para simpatias ou para almas’7

                                                 
5 Id, pp. 67-68. 

. Trata-se de um 
mundo mecânico, obra de um Deus Todo Poderoso cuja influência não mais se faz sentir depois 
da Criação. É contra Descartes, esse ilustre desconhecido no ensino da física, que Newton vai 
medir forças para a consolidação dos Principia. Um Newton que, para muitos, é o maior entre os 

6 DESCARTES, 2007, p. 106. 
7 GUICCIARDINI, Edição 01, p. 17. 
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maiores de todos os tempos, e que, exceto pelos resultados de sua física, também é muito pouco 
conhecido.  

O capítulo 1 introduz Descartes, destacando algumas de suas obras e a trajetória que o 
levou a bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências, segundo o próprio Descartes. 

O capítulo 2 apresenta uma idéia geral da obra de Newton, mostrando de um lado a 
diversidade de seus interesses e de outro como o conceito de racionalidade, na ciência, não é de 
fácil definição ou consenso.  

Do ponto de vista dos cânones da ciência, o que parece relevante é o produto concreto do 
trabalho científico do símbolo da racionalidade do Iluminismo, o grande arquiteto da Idade da 
Razão: uma nova matemática, uma nova mecânica, uma nova óptica, uma nova forma de olhar o 
céu, com o telescópio refletor. As suas elocubrações, os seus sonhos, sua motivação, suas 
neuroses, seus interesses pessoais, que se situam no contexto da descoberta, não fazem parte do 
relato científico. Efetivamente, em uma ciência que valoriza o contexto da justificativa, não 
importam os caminhos extracientíficos trilhados por Newton. Pode ser curioso, ou mesmo 
surpreendente, para o físico, que Newton tenha procurado “perscrutar a mente de Deus e Seu 
plano para o mundo e a humanidade, tal como o exposto nas profecias bíblicas”8

A física e a cosmologia cartesiana são discutidas no capítulo 3. Em consonância com a sua 
filosofia, explicita-se como Descartes estabelece o princípio da inércia e chega à primeira 
explicação mecânica para a gravidade a partir do delineamento de uma teoria especulativa sobre a 
formação progressiva dos astros. É também a partir de movimentos e de tendências de 
movimentos da matéria que compõe os céus dos corpos celestes que Descartes explica o que é a 
luz, examinando as suas principais propriedades.  

, ou se 
envolvido, profundamente, em estudos alquímicos. É apenas para o historiador e o filósofo da 
ciência que essas matérias, em princípio, são relevantes. Por quê?  

Mas, no âmbito da mecânica, é a lei da conservação da quantidade de movimento, 
enunciada por Descartes a partir do seu entendimento sobre como se deve investigar a ciência, e 
não o princípio da inércia, que atrai o interesse dos cientistas do século XVII. O que, afinal, se 
conserva em uma colisão é a tônica dos assuntos explorados no capítulo 4. Os estudos de alguns 
cientistas, nessa direção, terminam por estabelecer noções precursoras do moderno princípio da 
transformação e conservação da energia. A falta, ainda, de uma noção clara do conceito de força 
é, em última instância, o que precipita essas idéias. 

Para o filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), por 
exemplo, um objeto em movimento possuía uma ‘força’ dependente de sua massa e do quadrado 
de sua velocidade – um conceito bastante próximo daquele que, mais tarde, viria a ser conhecido 
como a energia cinética de um corpo. 

                                                 
8 WESTFALL, 1995, p. 40. 
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Conferindo validade ao princípio da inércia, não teoricamente, como em Descartes, mas 
em conformidade com uma física que admite a existência do vazio, Newton pondera que “devia 
haver uma rigorosa correlação entre uma causa externa e a mudança que ela produz. Ali estava 
uma nova abordagem da força, na qual os corpos eram tratados como objetos passivos de forças 
externas incidentes sobre eles, e não como um veículo ativo de força incidindo sobre outros”9

Ao demonstrar experimentalmente em que condições ocorre a conservação da quantidade 
de movimento em uma colisão, Newton identifica uma força à taxa da variação temporal da 
quantidade de movimento de um corpo (segunda lei) e conclui que as forças envolvidas em um 
choque mecânico possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos (terceira 
lei). 

. 

O capítulo 5 discute a gravitação universal newtoniana, enunciada no Livro 1 dos 
Principia e aplicada ao movimento celeste no Livro 3. O universo, definitivamente, é regido por 
leis físicas que desconhecem fronteiras. Com a formulação das leis do movimento dos corpos e a 
sua generalização a todos os constituintes do universo, a ciência é levada a um novo patamar de 
desenvolvimento. O longo processo de construção e transformação de idéias que culmina com a 
síntese newtoniana, ao mesmo tempo que ressalta o caráter eminentemente coletivo do 
empreendimento científico, mostra que ele não abdica do impulso das contribuições de exceção, 
do insight de um gênio. 

Porém, conceitos e teorias revolucionárias na ciência não se estabelecem sem resistências, 
e quando se contextualiza historicamente um novo e emblemático conhecimento, vê-se isso com 
clareza. Os Principia mostra-se um texto complexo, estruturado sob uma nova matemática e que 
abriga conceitos de difícil assimilação, como o espaço absoluto e a ação à distância. Como diz 
Voltaire (François-Marie Arouet (1694-1778)), por muito tempo e para muitas pessoas, a filosofia 
de Newton pareceu quase tão ininteligível quanto a dos antigos. “Mas a obscuridade dos gregos 
vinha do fato de que eles, realmente, não possuíam luzes, e as trevas de Newton vêm do fato de 
que sua luz estava muito longe de nossos olhos. Ele encontrou verdades, mas descobriu-as e 
colocou-as num abismo. É preciso descer nesse abismo e trazer essas verdades para a luz do 
dia.”10

O capítulo 6 trata das dificuldades de aceitação dos Principia, tanto na própria Inglaterra 
quanto na França, em particular, e dos esforços que foram desenvolvidos para superar a sua 
rejeição. Detém-se, particularmente, no problema da (suposta) interação instantânea à distância 
entre dois corpos e no empenho de Pierre Louis-Moreau de Maupertuis (1698-1759) em levar a 
física de Newton para a França. 

 Certamente, pode-se discordar de Voltaire quanto à falta de luz dos gregos, mas não no 
que se refere a Newton. 

 

                                                 
9 Id, p. 47. 
10 VOLTAIRE, 1996, p. 16. 
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1.1 Para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências 
 
René Descartes nasceu no ano de 1596, na cidade francesa de La Haye. De ascendência 

burguesa, herda bens que lhe asseguram uma vida sem preocupações financeiras. Com 11 anos de 
idade, depois de ter sido educado em casa por um preceptor, ele ingressa no colégio jesuíta de La 
Flèche. É nessa instituição, inaugurada em 1604, mas já gozando de um alto prestígio acadêmico, 
que Descartes estuda as ciências, a filosofia e as humanidades. Lá conhece Marin Mersenne 
(1588-1648), aluno da primeira turma do colégio, com quem começa uma amizade que se 
estenderia por toda a sua vida. Com 17 anos, Descartes conclui os seus estudos básicos. Em 1616 
recebe o grau de licenciado em Direito pela Universidade de Poitiers. 

A primeira metade do século XVII, na qual vive Descartes, é um período de grande 
efervescência intelectual, e de guerras, também, como a dos Trinta Anos, entre católicos e 
protestantes. No âmbito da ciência, os conhecimentos que questionam as bases hegemônicas de 
conhecimentos seculares encontram resistências ferrenhas. Nesse contexto, os conflitos entre 
ciência e fé são inevitáveis, senão compreensíveis, ao menos à luz do distanciamento histórico. A 
herança do renascimento é uma realidade concreta, um fenômeno inexorável, mas a filosofia 
escolástica segue sendo ensinada nos colégios e nas universidades da Europa. Essa filosofia  

(...) apresenta-se essencialmente como um corpo de doutrinas constituídas no século XIII pela 

combinação de elementos tirados de Aristóteles com elementos originários da especulação sobre os textos 

sagrados. É uma tentativa de organização racional do dado humano na perspectiva da fé, através de 

instrumentos conceituais de origem peripatética. Por outro lado, é obra exclusivamente de homens da 

Igreja e de professores, preocupados acima de tudo em defender e transmitir as idéias reveladas.1

   

Assim, os espíritos livres buscam formas alternativas de organização e comunicação. O 
primeiro grande exemplo disso vem com a assinatura da ata de fundação da primeira sociedade 
científica do mundo, a Academia dos Linces, por quatro jovens intelectuais no dia 17 de agosto 
de 1603: Federico Cesi (1585-1630), Johannes van Heeck, Francesco Stelluti e Anastasio de 
Fillis. Galileu Galilei (1564-1642) adere a ela em 1611. Na França, o padre Mersenne 
desempenha o papel de mediador da comunicação científica entre os intelectuais, não só 
franceses, mas também de outros países.  

Essas iniciativas são originais, fomentando a formação de uma comunidade científica 
atenta não apenas aos conceitos emergentes, mas também aos objetivos e métodos da ciência. É 
interessante observar que a Royal Society inglesa e a Académie Royale des Sciences francesa, 
para mencionar as instituições de maior expressão, foram criadas vários anos depois, em 1660 e 
1666, respectivamente. O Philosophical Transactions of the Royal Society surgiu em 1665, como 
o primeiro periódico voltado exclusivamente para a ciência. 

                                                 
1 FATEAUD, 1989, pp. II-III. 
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Apesar dos novos ventos que sopram no solo do mundo culto europeu nesse período da 
história, a morte de Giordano Bruno (1548-1600), a condenação de Galileu e a proibição e 
queima de publicações que sustentam a tese realista do sistema copernicano não deixam dúvida 
sobre o poder repressivo da Igreja.   

 

  
Fig. 2.1 - René Descarte, em tela de Frans Hals (1648). 
 
Em 1637, aos 41 anos de idade, Descartes publica em francês a sua primeira grande obra, o 

“Discurso do método”, cujo título completo é “Discurso do método para bem conduzir a razão e 
procurar a verdade nas ciências, mais a dióptrica, os meteoros e a geometria, que são os ensaios 
deste método”. A redação em ‘língua vulgar’, nacional, tem a marca do espírito moderno, pois 
desde a Idade Média as obras científicas e filosóficas eram escritas em latim.2

Os três ensaios possuem um surpreendente conteúdo científico, particularmente a 
“Dióptrica” e a “Geometria”. Na “Dióptrica”, Descartes apresenta a lei dos senos da refração da 
luz, além de estudos sobre o telescópio refrator. Na “Geometria”, Descartes promove um grande 
avanço na matemática: conectando as equações da álgebra com as figuras e formas da geometria, 
ele ‘unifica’ a álgebra e a geometria, criando a geometria analítica.

  

3

No “Discurso”
 

4

 

, Descartes chama a atenção do leitor para um outro livro que havia 
concluído em 1633 – “O mundo ou Tratado da luz” – mas que decidira não imprimir para não se 
indispor com o Santo Ofício. Em carta ao padre Mersenne, em novembro de 1933, ele explica os 
motivos dessa sua decisão:  

... propusera-me enviar-vos meu Mundo como presente de fim de ano [...], mas vos direi que, mandando 

indagar estes dias, em Leiden e em Amsterdã, se o Sistema do mundo de Galileu achava-se à venda, 

porque parecia-me ter sabido que fora impresso na Itália no ano passado, comunicaram-me que era 

verdade que fora impresso, mas que todos os exemplares haviam sido queimados em Roma, ao mesmo 

tempo que o condenaram a retratar-se; o que me surpreendeu tanto que quase resolvi queimar todos meus 

papéis ou, pelo menos, não os mostrar a ninguém. Pois não podia imaginar como ele, que é italiano, e 

                                                 
2 PESSANHA, 1996, p. 13. 
3 ACZEL, 2007, p. 10. 
4 DESCARTES, 1989. 



Sobre René Descartes 

 10 

mesmo estimado pelo papa, [...] pudesse ter sido criminalizado, a não ser por ter desejado, por certo, 

demonstrar o movimento da Terra [...] e confesso que, se isto estiver errado, todos os fundamentos de 

minha filosofia o estarão também, pois esse movimento é demonstrado por eles com evidência. E é tão 

ligado a todas as partes de meu tratado, que não poderia retirá-lo sem deixar o restante totalmente 

claudicante. Mas, como não queria, por nada neste mundo, que saísse de mim um discurso em que se 

encontrasse qualquer palavra que fosse desaprovada pela Igreja, achei melhor suprimi-lo do que publicá-

lo estropiado.5

    

Em uma outra correspondência endereçada ao padre Mersenne, em primeiro de fevereiro, 
de 1634, Descartes reafirma o seu propósito de obediência a Igreja. Não obstante, faz referência a 
um tratado sobre manchas solares, escrito pelo astrônomo jesuíta Christopher Scheiner (1575-
1650) , para afirmar que as evidências do movimento do Sol ali presentes são tão claras que diz 
não crer “que o próprio padre Scheiner, em sua alma, não seja da opinião de Copérnico; o que me 
parece tão assombroso que não ouso escrever meu sentimento”. Ainda na mesma carta, Descartes 
menciona um outro motivo que o faz não revelar “O mundo” para o mundo: o seu medo de perder 
o sossego e a paz de espírito, na discussão de matérias polêmicas: “desejo apenas me instruir e 
me julgo muito pouco capaz de instruir outros, especialmente aqueles que, já tendo adquirido 
algum crédito por falsas opiniões, teriam talvez medo de perdê-lo se a verdade for revelada.”6

Para um melhor entendimento da filosofia cartesiana e, por conseguinte, da forma como 
Descartes concebe a estruturação de conhecimentos, faz-se a seguir uma incursão pelo “Discurso” 
– texto no qual o sábio francês conjuga aspectos de um relato autobiográfico com um esboço 
doutrinal – porém tendo-se presente que a finalidade dessa obra  “não é, realmente, analisar os 
principais aspectos do método, mas sugerir seus méritos”

    

7

A intenção do Discurso não é didática, mas sim narrativa. Descartes deixa isso claro 
quando diz que seu propósito não é ensinar o método que cada um deve seguir para guiar a sua 
razão, mas somente apresentar de que modo ele concebeu o seu. No começo do texto ele alerta o 
leitor para o fato de que talvez não passe de um pouco de cobre e de vidro o que está tomando por 
ouro e diamante. Contudo, diz ter sido conduzido por caminhos que lhe levaram a um gestar um 
método que torna possível a aquisição gradativa e genuina de novos conhecimentos. Respeitando 
as idiossincrasias, sugere que o Discurso seja visto como uma história, “ou, se preferides, apenas 
como uma fábula, na qual, dentre alguns exemplos que podem ser imitados, talvez também se 
encontrem vários outros que se terá razão em não seguir”

. 

8

Alimentado com as letras desde a sua infância, Descartes, ao final da sua formação, diz-se 
desiludido com a promessa do que julgara que delas deveria resultar, isto é, a aquisição de um 

.   

                                                 
5 FATEAUD, 1989, p. XII 
6 DESCARTES apud ACZEL, 2007, pp. 116-117. 
7 FATEAUD, 1989, p. XXI 
8 DESCARTES, 1989, p. 8. 
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conhecimento claro e seguro de tudo o que é útil à vida. Ao contrário, encontrava-se envolto em 
tantas dúvidas que lhe parecia não ter tirado outro proveito da instrução a não ser o de ter 
descoberto a sua ignorância. Por certo, ele considera que o aprendizado das línguas é essencial 
para a leitura dos clássicos; que a delicadeza das fábulas aguça o espírito e, lidas com 
discernimento, ajudam a formar o juízo; que a leitura de bons livros é como uma conversa 
refletida com as pessoas mais ilustres dos séculos passados, que em suas obras revelam os seus 
melhores pensamentos; “que a eloquência tem forças e belezas incomparáveis”; “que a poesia 
tem delicadezas e doçuras encantadoras”; “que as matemáticas têm invenções muito sútis”; “que 
a teologia ensina a ganhar o céu”; “que a filosofia [escolástica, que nos três últimos anos, no 
colégio jesuíta de La Flèche, em que Descartes estudou, consistia de lógica, no primeiro ano, 
física e cosmologia aristotélica, no segundo, e metafísica e moral no último ano9] proporciona 
meios de falar com verossimilhança de todas as coisas”; “que a jurisprudência, a medicina e as 
outras ciências trazem honras e riquezas àqueles que as cultivam”... .10

Entretanto, quando se dispende muito tempo viajando através dos livros, examinando 
outros costumes e culturas, corre-se o risco de se tornar um estrangeiro em seu próprio país e, 
perscrutando-se conhecimentos do passado, desconhecer o que se pratica no presente; as fábulas 
podem levar a juizos errôneos, que ultrapassam os propósitos com que foram concebidas; a 
eloquência e a poesia são mais dons do espírito do que frutos do estudo; as matemáticas, servindo 
fundamentalmente as artes mecânicas (construção de edificações, geografia etc.), são 
subutilizadas; a teologia, não é objeto da ciência; quanto a filosofia, é sempre fonte de muitos 
desacordos, nela não se encontrando coisa alguma sobre a qual não se discuta; havendo diferentes 
teses sobre um mesmo assunto defendidas por pessoas doutas, sem que mais do que uma possa 
ser verdadeira, é natural que a dúvida sempre persista; sobre as outras ciências (direito e 
medicina) “na medida em que tiram seus princípios da filosofia, eu julgava que nada de sólido se 
podia ter construído sobre fundamentos tão pouco firmes”; quanto às más doutrinas “pensava já 
conhecer o que valiam, para não mais estar sujeito a ser enganado nem pelas promessas de um 
alquimista, nem pelas predições de um astrólogo, nem pelas imposturas de um mago” e, 
Descartes ainda completa, “nem pelos artifícios ou pelas gabolices de um daqueles que fazem 
profissão de saber mais do que sabem”.

 

11

Com o firme propósito de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, de desvencilhar-se 
dos erros que podem ofuscar a luz natural da razão, o jovem Descartes, dois anos depois de 
concluir os seus estudos universitários, decide experienciar o mundo viajando, não através do 
espírito, mas fisicamente. A sua privilegiada condição financeira lhe permite isso.  

 

Assim, entre 1618 e 1628 Descartes se desloca pela França e por vários países da Europa. 

                                                 
9 FATEAUD, 1989, p. 10 (nota de rodapé). 
10 DESCARTES, 1989, pp. 9-10. 
11 Id, pp. 11-14. 
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Alista-se como soldado voluntário nos exércitos do Conde Maurício de Nassau (1618) e do 
Duque Maximiliano da Baviera (1619), não por motivos ideológicos ou religiosos, mas como um 
meio de lhe proporcionar deslocamentos e experiências de toda a natureza. Estuda, reflete sobre 
hábitos, costumes e conhecimentos, interage com pessoas de vários países, das mais diversas 
classes sociais, uma princesa entre elas. Procura ser mais espectador do que ator, ponderando 
sobre cada matéria, eliminando os erros que se instauraram em seu espírito. Não procede como os 
céticos ‘que duvidam por duvidar’. Busca a segurança do conhecimento construído sobre a  rocha 
sólida da razão e não calcado na areia frágil da mera conjectura . 

Quando se encontra na Holanda, em 1618, servindo a Maurício de Nassau, Descartes faz 
amizade com Isaac Beeckman (1588-1635), um universitário holandês com quem manteve 
discussões sobre a física e a matemática por longos anos.  

Como soldado não remunerado e com recursos próprios, Descartes sempre desfrutou de 
privilégios que lhe asseguravam acomodações especiais, um amplo tempo disponível para o 
desenvolvimento de seus estudos e os serviços de um camareiro. Com a chegada do inverno de 
1619, cessam as atividades militares do exército de Maximiliano, que tem em Descartes um de 
seus integrantes. Ele, então, estabelece-se no quarto aquecido de uma caserna na cidade de Ulm. 
É no conforto desse ambiente acolhedor, livre de toda a sorte de preocupação e de paixões que 
dispersam a atenção do espírito indagativo, que Descartes exercita um conjunto de pensamentos 
que o levam a conceber um método, ou melhor, o seu método, para a ciência.   

Segundo Descartes, uma obra composta por vários mestres não é tão perfeita quanto àquela 
em que apenas um trabalhou. “Assim, vê-se que os edifícios iniciados e terminados por um único 
arquiteto costumam ser mais belos e mais ordenados do que aqueles que muitos procuraram 
reformar, sevindo-se de velhas muralhas que haviam sido construídas para outros fins.” Dá-se o 
mesmo nas ciências que não podem ser deduzidas de princípios evidentes, que “sendo compostas 
e aumentadas pouco a pouco pelas opiniões de muitas pessoas diferentes, não se aproximam tanto 
da verdade quanto os simples raciocínios que um homem de bom senso pode fazer naturalmente 
sobre as coisas que se lhe apresentam”.12

A educação escolar incute nas crianças juízos e valores diversos, por vezes contraditórios. 
Daí resulta que “é quase impossível que nossos juízos sejam tão puros e tão sólidos como teriam 
sido se tivéssemos tido inteiro uso de nossa razão desde a hora de nosso nascimento, e se 
tivéssemos sido conduzidos sempre por ela”

  

13

Assim, não sendo possível aceitar qualquer forma de conhecimento sem antes estar 
convicto de seu real valor, não resta a Descartes outra alternativa senão a de romper com tudo 
aquilo que aceitara como verdadeiro em sua juventude. Pois “é muito mais o costume e o 

.  

                                                 
12 Id, pp. 17-19. 
13 Id, p. 19. 
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exemplo que nos persuadem do que algum conhecimento certo”14

Contudo, Descartes não deseja subverter o corpo das ciências ou o ensino nas instituições. 
Ele não é um revolucionário. Pretende, sim, reformar os seus próprios conceitos e pensamentos. 
Considerando que “um Estado é muito mais bem regrado quando, tendo pouquíssimas leis, elas 
são rigorosamente observadas”, Descartes vale-se da analogia para elencar quatro preceitos ou 
regras, que devem ser obedecidos com rigor na procura da verdade

.  

15
 :   

O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem que a conhecesse evidentemente 

como tal; ou seja, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não incluir em meus juízos nada 

além daquilo que se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma 

ocasião de pô-lo em dúvida. 
 

O segundo, dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quantas fosse possível e 

necessário para melhor resolvê-las. 
 

O terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis 

de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos; e 

supondo certa ordem mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns dos outros. 
 

E, o último, fazer em tudo enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de 

nada omitir. 
 
Descartes considera igualmente indispensável obedecer as leis e aos costumes da terra em 

que vive, ser firme e resoluto em todas as suas ações e cultivar a razão na busca da verdade, 
seguindo o método que se prescrevera. O final do inverno chega com a certeza de Descartes de ter 
sido suficiente o tempo de permanência no quarto aquecido onde tivera todos esses pensamentos. 
É tempo de novamente conviver com os homens, de refletir sobre cada matéria, de afastar as 
dúvidas do espírito, de retomar as suas viagens.  

Nove anos se passam antes de Descartes começar a delinear os fundamentos de uma 
filosofia ‘mais certa do que a vulgar’, ou seja, do que a filosofia escolástica. Agora, a tarefa exige 
o distanciamento das pessoas conhecidas, um lugar no qual se possa ‘gozar os frutos da paz com 
segurança’, onde, sem que seja preciso renunciar da comodidade minimamente necessária, se 
possa ‘viver tão tranquilo como nos mais longínquos desertos’16

No final de 1628, Descartes fixa residência na Holanda. Durante vinte anos ele habita esse 
país, vivendo em várias cidades. O ‘isolamento’ de Descartes diminui, mas não interrompe, é 
claro, a sua correspondência com os intelectuais europeus, que se dá principalmente através da 
intermediação do padre Mersenne.  

.  

                                                 
14 Id, p. 23. 
15 Id, p. 26-27. 
16 Id, p. 42. 
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“O tratado da luz” é redigido entre 1629 e 1633, mas será publicado apenas em 1664, 
portanto muito anos depois da morte de Descartes. Essa obra e o “Princípios de filosofia”, 
publicado na Holanda em 1644, em latim, e três anos depois versada para o francês, serão objeto 
de considerações mais específicas no capítulo 3. Para os fins do presente texto, ambas compõem 
um cenário mais apropriado para a abordagem de novas idéias que Descartes continua 
apresentando  no “Discurso”.  

Como o próprio Descartes ressalta na parte do “Discurso” em que se volta para a filosofia 
natural, sua intenção ao discorrer sobre essa matéria é a de apenas dar a conhecer, em termos 
bastante gerais, certas verdades que decorrem de outras já demonstradas por ele (como a da 
existência de Deus, e a de saber que ele, Descartes, existe – “o penso, logo existo). É em outro 
texto, isto é, em “O tratado da luz”, que ele diz ter explicado melhor esses assuntos. 

Não desejando a controvérsia, Descartes fala superficialmente sobre a formação do mundo 
(não a deste mundo, mas a de um outro que Deus poderia começar a criar em algum lugar, se 
assim o desejasse) e das leis impressas a uma matéria (também criada por Ele) que inicialmente 
se encontra no mais absoluto caos, entre outros temas. Adverte porém que, “sem lesar o milagre 
da criação”, talvez todas as coisas desse mundo pudessem “tornar-se como as vemos no presente” 
e que “é bem mais fácil conceber a sua natureza quando as vemos nascer assim, pouco a pouco, 
do que quanto só a consideramos completamente feitas”.17

A publicação do “Discurso” e de outras obras que se seguiram a ela, trouxe um grande 
prestígio a Descartes. Por certo, a filosofia de Descartes é controversa, mas é original, e de grande 
valor, como logo vai mostrar a história. Em “Descartes: uma biografia intelectual”, Gaukroger

  

18

Descartes foi correspondente e preceptor de uma princesa e de uma rainha, ambas com um 
forte interesse e aptidão para o aprendizado da ciência e da filosofia. Seu relacionamento com a 
princesa Elisabeth da Boêmia (1618-1680), que vivia na Holanda, em exílio, foi bastante intenso 
e afetuoso, mas não há indícios concretos sobre a verdadeira natureza da relação que os unia

 
apresenta um quadro cronológico bastante detalhado sobre a vida e obra desse sábio francês. 

19

Em setembro de 1949 Descartes fixa residência na cidade de Estocolmo. O aceite do 
convite da rainha Cristina da Suécia, que deseja ter Descartes como seu professor, o leva para lá. 
Cinco meses depois, para o desespero da rainha, Descartes morre em decorrência de uma 
pneumonia.  

. 
De qualquer modo, o grande amor da vida de Descartes foi sua filha Francine. Nascida em 1635, 
ela morre cinco anos depois, tragicamente, de escarlatina. 

 
 

                                                 
17 Id, p. 57-61. 
18 GAUKROGER, 1999, pp. 15-20. 
19 ACZEL, 2007, p. 140. 
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Fig. 1.2 - Princesa Elisabeth da Boêmia. Tela de Gerrit van Honthorst (1656). Em carta 
que escreve a ela em 1645, Descartes diz que “a primeira e a principal [das idéias inatas] é 
que há um Deus de quem todas as coisas dependem, cujas perfeições são infinitas, cujo 
poder é imenso, cujos decretos são infalíveis...”.20

 
 

  
Fig. 1.3 - Christina da Suécia. Tela de Sébastien Bourdon (1652) 
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2.1 As revoluções de Newton 
 
Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, na Inglaterra, no Natal de 1642, ano em que morria 

Galileu em Arcetri, aos 80 anos de idade. Prematuro, quase não sobreviveu ao parto. Devido à 
defasagem de 10 dias do calendário juliano inglês em relação ao gregoriano do continente 
europeu, também se poderia dizer que ele nasceu em 4 de janeiro de 1643. 

Newton não teve uma infância feliz. Ao nascer, já era órfão de pai. Com o novo casamento 
de sua mãe, foi morar com seus avós maternos, aos três anos de idade. Solitário, sem amigos, 
volta ao convívio da mãe aos dez anos, devido à morte de seu padrasto. Mas uma nova separação 
ocorre dois anos depois, quando Newton ingressa na escola secundária, na cidade de Grantham.  

O retorno de Newton a Woolsthorpe, depois de concluir os seus estudos básicos, para 
administrar a propriedade rural de sua mãe, foi um desastre. O jovem Newton não tinha nenhum 
interesse pelos assuntos do campo e demonstrou isso claramente. Relapso nas atividades que 
desenvolvia, era para a ciência que ele estava voltado. 

Aos 19 anos, Newton chega a Cambridge. Embora sua mãe dispusesse de amplos recursos 
para sustentá-lo no Trinity College – o mais conceituado dos colégios que constituíam a 
Universidade de Cambridge – é como subsizar1

Em 1664 Newton recebe uma bolsa de estudos e deixa de ser subsizar. Assim, assegura a 
sua permanência no Trinity College por mais quatro anos. Com a peste que assola Londres e 
outras cidades da Inglaterra, Cambridge é fechada e Newton se refugia em Woolsthorpe, entre o 
verão de 1665 e a primavera de 1667. Nesse período, no auge de sua criatividade, Newton 
concebe uma nova matemática (a série binomial, o método das tangentes e o cálculo dos fluxões), 
tem a primeira intuição da gravitação, ao começar a pensar que a gravidade terrestre pode se 
estender até a órbita da Lua, decrescendo com o inverso do quadrado da distância, e desenvolve a 
teoria das cores. Mas isso são apenas os primeiros passos de um longo e bem sucedido caminho 
de realizações...  

 que ele inicia seus estudos nessa instituição.  

O título de Master of Arts é conferido a Newton em 1668. Ele é indispensável para que 
Newton pleiteie, e consiga, uma cadeira de professor na instituição para continuar desenvolvendo 
os seus estudos.  

O Trinity College era bastante flexível quanto às atividades de seus membros. Se a 
liberdade que propiciava a seus docentes levava muitos ao ostracismo, para Newton ela foi uma 
dádiva dos céus. 
                                                 
1 Os estatutos do Trinity College “previam que 13 sizars fossem sustentados pelo colégio, três para servir ao diretor e 
dez para os dez professores mais antigos; também definiam os subsizars como estudantes admitidos da mesma 
maneira e sujeitos às mesmas regras que os sizars, mas tendo que pagar para assistir às aulas (com uma taxa inferior à 
dos pensionistas) e custear sua própria alimentação. Ou seja, aparentemente, os subsizars tinham que ser empregados, 
como os sizars, mas não custeados pelo colégio – criados dos professores, dos estudantes não subvencionados e dos 
pensionistas, conforme os arranjos que conseguissem fazer. Tendo um status essencialmente idêntico, os sizars e os 
subsizars situavam-se na base da estrutura social de Cambridge, que reproduzia as distinções da sociedade inglesa” 
(Westfall, 1995, p. 21). 
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Confortavelmente sustentado, Newton ficou livre para se dedicar por completo ao que bem entendesse. 

Para permanecer ali, bastava-lhe evitar os três pecados imperdoáveis: o crime, a heresia e o casamento. 

Tão bem abrigado na solidez ortodoxa do Trinity College, era improvável que sacrificasse sua segurança 

por qualquer deles.2    

Em 1689 Newton é eleito representante da Universidade de Cambridge no Parlamento 
inglês. Depois de residir por 35 anos no Trinity College, Newton se muda para Londres em 1696, 
ao ser nomeado Superintendente da Casa da Moeda. Com a costumeira dedicação e energia que 
empregava em qualquer de suas atividades, dessa vez mostrando-se um administrador nato, 
Newton abraçou com grande competência o zelo pelo processo de recunhagem da moeda inglesa, 
que estava em franca deterioração. Como superintendente, cabia a ele prender e processar os 
falsificadores – e Newton não se frustrou disso, sendo implacável com a fraude. Quando se 
encerrou a recunhagem, em 1698, ele era, se não de direito ao menos na prática, o Diretor da 
Casa, sendo o responsável pelo balanço e o relatório final do processo. 

No final de 1703, Newton elege-se presidente da Royal Society. Lá encontra uma 
sociedade decadente, com um número reduzido de membros ativos discutindo matérias de pouca 
relevância científica. Ele então a reergue, tanto científica como financeiramente, mostrando mais 
uma vez seu potencial organizador e administrativo.  

Os trabalhos submetidos à instituição não podem prescindir do experimento, que deve 
fundamentar as proposições apresentadas – um objetivo essencial e antigo, desde a sua fundação 
em 1660. Através da seguinte máxima, Newton explicita como se deve fazer ciência: “A filosofia 
natural consiste em descobrir a estrutura e as operações da natureza, e em reduzí-las, tanto quanto 
possível, a regras ou leis gerais – estabelecendo essas regras através de observações e 
experimentos e, a partir destes, deduzindo as causas e efeitos das coisas (...).”3

A mensagem empirista se contrapõe ao racionalismo cartesiano, e isso não é por acaso. 
Afinal, é a filosofia e a mecânica de Descartes que oferecem resistências à aceitação ampla e 
irrestrita dos Philosophiae naturalis principia mathematica (Princípios matemáticos de filosofia 
natural)

  

4

As suas atividades administrativas não impedem Newton de continuar a desenvolver os 
seus trabalhos científicos – a publicação da “Óptica”

, publicado em 1687.  

5

O título que o sagra cavalheiro – Sir Newton – é conferido pela rainha Ana Stuart (1665-
1714) em uma cerimônia realizada no Trinity College, em 1705.  

, editada várias vezes, e novas edições dos 
Principia ilustram isso cabalmente – e de também se dedicar a outros interesses que ele tinha fora 
da ciência, como será visto na próxima seção.   

                                                 
2 WESTFALL, 1995, p. 67. 
3 Id, p. 248. 
4 NEWTON, 1987a; NEWTON, 1987b. 
5 NEWTON, 2002. 
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No dia 20 de março de 1727 Newton morre, aos 84 anos. Em seu mausoléu, na Abadia de 
Westminster, em Londres, consta a seguinte exortação: “Que os mortais se rejubilem por ter 
existido tamanho e tão grandioso ornamento da raça humana”.6

Parafraseando os primeiros versículos do livro do Gênesis, o poeta Alexander Pope  (1688-
1744) enaltece a glória de Newton com uma das citações mais conhecidas na história da ciência: 
“A Natureza e suas leis escondiam-se na noite. Deus disse: que se faça Newton!, e Tudo se fez 
Luz.”

 

7

 
 

2.2 O último dos magos e o primeiro dos cientistas 
 
Isaac Newton é um personagem bastante complexo na história da ciência. O grande 

número de trabalhos sobre a sua vida e obra atesta isso. Protagonizando revoluções na 
matemática e na física, além de construir um novo tipo de telescópio – o refletor – que eliminava 
a aberração cromática, Newton inscreve o seu nome nos anais da ciência como um dos seus 
maiores expoentes.   

Na matemática, ele inventa o cálculo diferencial e integral – também desenvolvido, de 
forma independente, por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) – indispensável à formulação de 
uma nova mecânica. A “Geometria”, de René Descartes (1637), e a “Aritmética dos infinitos”, de 
John Wallis (1616-1703), constituíram subsídios valiosos para a realização desse feito 
extraordinário.  

Na obra do sábio francês ele encontra uma abordagem algébrica da geometria. A 
representação de curvas por equações ensejava conceber uma cônica, por exemplo, como o lugar 
geométrico dos pontos de um plano cujas coordenadas x e y de um sistema de eixos (cartesianos), 
satisfaziam uma equação (como x2/a2 + y2/b2 =1, para uma elipse com centro na origem e semi-
eixos maior e menor, respectivamente, iguais a a e b).  

A partir de Wallis, Newton se familiariza com o estudo das séries infinitas, e  no inverno 
de 1664-1665 chega à série binomial – o binômio de Newton – que lhe permite calcular a área 
delimitada por uma curva em um intervalo definido. 

Além do cálculo de áreas, os matemáticos da época também se interessavam em 
determinar tangentes aos pontos de uma curva. Com originalidade, Newton entendeu que esses 
dois problemas estavam relacionados, sendo um o recíproco do outro.   

Nos termos de hoje, diríamos que Newton percebe que o cálculo de uma tangente realiza uma operação 

de derivação, enquanto o cálculo de uma área equivale a efetuar a operação inversa, isto é, a determinar 

uma primitiva (diz-se que uma função F é uma primitiva da função f se sua derivada F’ é igual a f). Esse 

resultado é, longe de qualquer dúvida, um dos mais fecundos da história da matemática. Não se refere à 

                                                 
6 WESTFALL, 1995, p. 310. 
7 GUICCIARDINI, Edição 01, p. 93. 
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resolução de um certo problema particularmente difícil, mas à resolução de toda uma classse de 

problemas que podem levar a um cálculo de áreas ou de tangentes.8     

O grande livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, como havia dito 
Galileu, e Newton concretiza isso nos Principia mathematica. Com essa obra, ele estrutura o 
primeiro paradigma do conhecimento científico moderno.  

Os Principia estão divididos em três partes ou livros. No Livro 1, Newton desenvolve os 
princípios gerais da dinâmica dos corpos em movimento. Nele se encontram as suas famosas três 
leis e a lei da gravitação universal. O Livro 2 trata do movimento dos corpos em meios resistentes 
(líquidos e gases) e do movimento desses meios. O Livro 3 aplica a mecânica newtoniana ao 
movimento dos corpos celestes.  

 

           
Fig. 2.1 - Isaac Newton, em telas de Godfrey Kneller (1689 e 1702, respectivamente). 
 
A física de Newton emerge em uma ciência na qual a matematização do conhecimento 

físico é ainda incipiente, mas a valorização do experimento é uma realidade concreta. Nesse novo 
mundo, não há lugar para as causas finais, que remetem a explicações teleológicas. Elas são 
substituídas pela análise das causas eficientes.  

A publicação dos Principia se dá em uma ciência profundamente influenciada pelos 
estudos de Descartes, em particular, pelo seu Principia philosophiae (Princípios da filosofia), 
publicado em 1644. É exatamente contra a cosmologia cartesiana e uma visão de mundo que lhe é 
subjacente que os Principia mathematica rivalizam, até se tornar hegemônico. 

Na sua fábula da criação do mundo (seção 3.5), Descartes apresenta um universo mecânico 
regido por leis imutáveis, conferidas por Deus a uma matéria passiva, que tem na extensão e no 
movimento seus atributos essenciais. Nesse universo, aparece a primeira explicação mecânica 
para a gravidade, contra a qual se confronta o enigma da ação à distância newtoniana. 

Segundo Paulo Abrantes9

                                                 
8 Id, p. 23. 

 

9 ABRANTES, 1998, p. 87-88. 
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Vários historiadores defendem que a inclusão do livro II teve por objetivo descartar, de maneira 

categórica, a teoria de Descartes que, à época, era amplamente aceita, sobretudo no continente europeu. 

Newton, sem citar Descartes, mostra nesse livro que os vórtices cartesianos imprimiriam aos planetas 

um movimento incompatível com as leis de Kepler. Esse é o argumento central, mas Newton demonstra 

também que, em virtude da ação da força centrífuga, os vórtices tenderiam a se espalhar e diminuir 

gradativamente de velocidade. Além disso, como Descartes supõe que os vórtices estejam em contato, o 

movimento de um seria comunicado ao outro. O mundo de Descartes, em suma, não seria viável.  
A lei da atração gravitacional explica o movimento orbital dos planetas, satélites, cometas, 

a queda dos corpos, o fenômeno das marés... Mas em artigos, correspondências e edições dos 
Principia, Newton disse desconhecer as causas da gravidade. Em um mundo dominado pelo 
mecanicismo cartesiano, qualquer proposição explicativa deve, necessariamente, fazer referência 
aos mecanismos causais envolvidos. Por isso, a lei da gravitação era vista por muitos como uma 
explicação insatisfatória da interação entre dois corpos. Para outros, ela representava um retorno a 
qualidades ocultas, a formas de expressões que a física dos choques se propusera a banir da física.  

O valor das leis matemáticas formuladas por Newton foi reconhecido. Mas Leibniz, para citar um caso 

típico, censurou-o por ter reintroduzido, no bojo da atração universal, as qualidades ocultas. Como 

acreditar que duas massas pudessem se atrair à distância? Havia nisto algum mistério, alguma coisa de 

oculto. A acusação era grave: recorrer a uma força oculta era, aos olhos dos partidários de Descartes, uma 

monstruosidade epistemológica que caracterizava as piores formas da velha metafísica ou da magia.10
   

Um outro conceito de difícil compreensão nos Principia, e que adiciona novas dificuldades 
à sua aceitação no contexto da ciência da época, é o de espaço absoluto – central na física de 
Newton – pelas questões epistemológicas e ontológicas que suscita. O espaço absoluto não 
representa apenas a possibilidade concreta do referencial privilegiado na física. Ele é o sensorium 
de Deus, isto é, o ‘meio’ pelo qual Deus se conecta com o mundo que Ele criou. Esse fato indica 
a existência de vínculos importantes entre idéias físicas e teológicas, em Newton, e mais uma 
discordância com o mecanicismo ateísta de Descartes. 

Mas a contribuição de Newton à física não se restringe à mecânica. Também na óptica ele 
desenvolveu um outro grande corpo de conhecimento – um novo paradigma, nos termos de 
Thomas S. Kuhn.  

As primeiras experiências de Newton na óptica datam de 1664-1665. É importante 
observar que, até Newton, a luz branca era considerada uma luz pura. A alteração de cor sofrida 
por ela ao ser refratada por um vidro colorido, tornando-se vermelha, por exemplo, era atribuída a 
uma ação, desconhecida, exercida pelo vidro sobre a luz. A “Dióptrica” de René Descartes e a 
“Micrographia” de Robert Hooke (1635-1703) exerceram forte influência sobre os seus trabalhos. 

                                                 
10 THUILLIER, 1994, p. 154. 
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Assim, é em Descartes que Newton encontra a formulação da lei da refração da luz e em Hooke 
observações relativas ao fenômeno da difração e das cores em lâminas delgadas. 

Em 1672 Newton publica um artigo descrevendo o funcionamento do telescópio refletor, 
que ele havia desenvolvido em 1668, e outro trabalho em que mostra, através de experimentos, 
que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes índices de refração, e que uma luz 
homogênea (com cor definida) não é alterada sob reflexão e refração. O fenômeno das cores em 
lâminas delgadas é abordado por Newton em carta endereçada à Royal Society em 1675, na qual 
descreve inúmeros experimentos. 

Esses dados bastante genéricos, acrescidos ainda do fato de que, como professor da 
Universidade de Cambridge, foi sobre a óptica que  Newton ministrou o seu primeiro curso, entre 
1669 e 1673, mostram o grau de envolvimento de Newton com essa ciência, na década de 70.  

A primeira edição da “Óptica” é publicada em 170411

Contudo, o símbolo da racionalidade do Iluminismo, o grande arquiteto da Idade da Razão, 
não se interessou apenas pelas questões da ciência. Ele se dedicou, intensamente, à interpretação 
das Sagradas Escrituras, à Profecias Bíblicas, à Cronologia, à Teologia e à Alquimia. 

. No primeiro dos três livros que a 
constituem, Newton discute essencialmente a “decomposição da luz branca nas cores do espectro 
ao atravessar um prisma”. No Livro 2, Newton aborda as “cores produzidas por corpos 
transparentes delgados e espessos (anéis de Newton)”, e no último a inflexão (difração) da luz.  

Newton acreditava na Prisca Sapientia, isto é, que a Antiguidade era “fonte de sabedoria e 
conhecimento”. Para evitar a sua vulgarização, os antigos expressaram esse saber através de 
“imagens, símbolos e alegorias de toda espécie”. Naturalmente, “isso não devia desencorajar os 
filósofos que desejavam decifrar suas mensagens”.12

Para Newton, a narrativa da criação no Gênesis “é uma descrição alegórica de um processo 
alquímico”. Conforme o historiador Pierre Thuillier (1927-1998), o culto da sabedoria antiga é 
visível em suas obras científicas, como, por exemplo, no Escólio Geral à segunda edição dos 
Principia, em 1713, quando escreve que “é em Deus que todas as coisas estão contidas e são 
movidas”. Para dar mais consistência a essa tese, ele faz uma nota indicando ser essa “a opinião 
dos antigos”. E lista: Pitágoras, Tales, Anaxágoras, Virgílio, Aratos.

  

13

Os manuscritos alquímicos de Newton, descobertos e adquiridos pelo economista John 
Maynard Keynes (1883-1946) em um leilão em 1936, mostram um Newton bem diferente 
daquele que ainda aparece nos manuais escolares, que molda seus pensamentos à luz de uma 
razão fria e objetiva. Conforme Keynes:  

  

 

                                                 
11 As críticas de Hooke a importantes segmentos do trabalho de Newton adiaram, por muito anos, a publicação desse 
texto. Efetivamente, isso só ocorreu após a morte de Hooke.    
12 THUILLIER, 1994, p. 155-156. 
13 Id, p. 156. 
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Não creio que alguém que tenha examinado o conteúdo da caixa que ele empacotou ao sair finalmente 

de Cambridge, em 1696, e o qual, ainda que parcialmente disperso, chegou até nós, possa vê-lo dessa 

maneira. Newton não foi o primeiro homem da idade da razão. Foi o último dos magos, o último dos 

babilônios e sumérios, a última grande mente a fitar o mundo visível e intelectual com os mesmos olhos 

dos que começaram a construir nossa herança intelectual, há bem menos de 10 mil anos... Ele encarava o 

Universo como um criptograma feito pelo Todo-Poderoso – exatamente como ele próprio revestiu a 

descoberta do cálculo num criptograma ao se comunicar com Leibniz. Através do pensamento puro, da 

concentração da mente, esse enigma, segundo ele acreditava, poderia revelar-se aos iniciados.14
    

Conforme o historiador Richard Westfall (1924-1996), Newton escreveu 1.200.000 
palavras sobre a Alquimia. O seu interesse por essa pseudociência começa por volta de 1668 e se 
estende até 1690. Portanto, permeia uma grande parte do seu trabalho científico.  

Pierre Thuillier (1927-1998) discorda de historiadores que tentam reduzir a alquimia de 
Newton a uma química banal:    

[Eles] esquecem (e fazem esquecer) que Newton, na época em que compunha suas grandes obras, tinha 

uma concepção muito mais “mágica” e muito mais “animista” da natureza que a dos nossos químicos. 

Mesmo os metais lhe aparecem como “vegetais”; em todo o canto ele vê “princípios ativos”, tudo se 

passando como se matéria e espírito formassem uma unidade, e como se a natureza fosse animada por 

uma permanente circulação de energia.15
  

Mas entre posições tão divergentes, como as que situam as experiências e os escritos 
alquímicos de Newton no âmbito de uma química emergente, e portanto em ressonância com a 
racionalidade de outros segmentos de sua ciência, e os que a colocam dentro dos preceitos e das 
crenças dos Alquimistas, o posicionamento adotado por Westfall parece uma alternativa mais 
satisfatória, ao menos para os propósitos dos conteúdos desenvolvidos nos próximos capítulos.  

Conforme Thuillier, no livro Force in Newton’s physics Westfall argumenta que o 
envolvimento de Newton com a Alquimia modificou suas convicções mecanicistas iniciais, de 
cunho cartesiano. A matéria inerte, passiva, dotada apenas de extensão e movimento e sujeita às 
forças das colisões, cede lugar a uma matéria dotada de princípios ativos. “Não é tão fácil pensar 
a atração universal como uma ação à distância. Os ‘espíritos’ e os ‘princípios’, tão caros aos 
Adeptos, podem ter contribuído, nesse sentido, para o amadurecimento da teoria da gravitação, ao 
favorecer uma visão dinâmica da natureza”16

De qualquer modo, do ponto de vista dos cânones da ciência, o que importa é o produto 
concreto do trabalho de Newton: uma nova matemática, uma nova mecânica, uma nova óptica, 
uma nova forma de olhar o céu, com o telescópio refletor. As suas elocubrações, os seus sonhos, 

.   

                                                 
14 KEYNES in COHEN; WESTFALL, 2002, p. 382-383. 
15 THUILLIER, 1994, p. 162. 
16 Id, p. 158. 
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sua motivação, suas neuroses, seus interesses pessoais, que se situam no contexto da descoberta, 
não fazem parte do relato científico. Efetivamente, em uma ciência que valoriza o contexto da 
justificativa, não importam os caminhos extra-científicos trilhados por Newton. Pode ser curioso, 
ou mesmo surpreendente, para o físico, que Newton tenha procurado “perscrutar a mente de Deus 
e Seu plano para o mundo e a humanidade, tal como o exposto nas profecias bíblicas”17

O fato é que Newton soube separar em ‘compartimentos’ bem definidos os resultados de 
seus diversos interesses. Conforme Westfall, o seu envolvimento com a matemática pode ter sido 
decisivo para isso:  

, ou se 
envolvido, profundamente, em estudos alquímicos. É apenas para o historiador e o filósofo da 
ciência que essas matérias, em princípio, são relevantes. Por quê?  

 
Newton viajaria por muitos estranhos mares de pensamento, em aventuras especulativas de que alguns 

exploradores do século XVII jamais retornaram. A disciplina que a matemática impôs a sua imaginação 

fértil marcou a diferença entre os arroubos desvairados da fantasia e a descoberta fecunda. Foi 

sumamente importante que, quase em primeiro lugar, a matemática tenha dominado a sua atenção.18
 

    

 “É importante compreender Newton não como um cientista no sentido atual, mas como 
um pensador inglês do século XVII, um filósofo natural envolvido com saberes característicos de 
seu tempo.”19

 

 Por certo, muitos cientistas desse período se interessaram pela alquimia (como 
Boyle), pela astrologia (como Kepler), pela teologia e por muitos outros domínios do 
conhecimento. Como Newton, buscavam uma melhor compreensão não apenas dos fenômenos 
naturais, mas também de outras áreas do saber que suscitam interesse e impulsionam a 
curiosidade e o questionamento. A concentração em um só homem de uma gama tão diversificada 
de interesses, e a sua determinação e competência em lidar com temas tão diversificados, que 
isoladamente são capazes de consumir vidas inteiras de estudo, é que impressiona e torna Newton 
único entre os cientistas de todos os tempos.  
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3.1 Introdução  
As conquistas da ciência dos séculos XV e XVI preparam o espírito científico do século 

XVII para uma ruptura definitiva com esquemas conceituais ultrapassados. A física qualitativa, 
descritiva, compatível com uma determinada maneira de ver o mundo, vai ser substituída por uma 
física quantitativa e por um novo método na ciência; o mundo pré-newtoniano ainda persiste em 
se manter fechado, mas está para perder a sua carapaça delimitadora e, em um primeiro momento, 
transformar-se em um universo, se não infinito ao menos muito extenso, sem limites definidos; as 
hierarquias do mundo aristotélico não fazem mais sentido; à suposta dicotomia das físicas 
terrestre e celeste insinua-se, cada vez mais intensamente, a idéia de uma única Física capaz de 
reger os fenômenos em todos os domínios do universo; o próprio homem é obrigado a repensar 
muitos dos seus valores, ao ver iminente o seu habitat natural deixar a ilusória posição central no 
cosmo para ser tão somente uma entidade entre um número infindável de outras entidades exis-
tentes em um universo sem fim. 

É sob uma atmosfera de profundas transformações, na qual já se encontram em andamento 
algumas mudanças significativas em relação às formas até então vigentes de entendimento e de 
representação da natureza e de seus fenômenos, que eclode uma nova filosofia da natureza: o 
mecanicismo de René Descartes (1596-1650).  

Basicamente, o mecanicismo cartesiano é uma filosofia que postula que todos os 
fenômenos naturais devem ser explicados pelas leis da matéria em movimento. A matéria, em si, 
é inerte, passiva, liberta de qualidades ocultas ou finalísticas. Resultam, assim, sem sentido, as 
explicações teleológicas da filosofia natural aristotélica. 

Essa nova filosofia faz emergir uma física na qual aparece claramente formulado o 
princípio da inércia – uma inércia efetivamente linear e não ‘circular’, como a galileana – que 
resulta de um caso particular da lei de conservação da quantidade de movimento do mundo, 
proposta por Descartes em termos metafísicos.  

A partir de uma construção teórica que estabelece um modelo para a formação do universo, 
Descartes propõe a primeira explicação mecânica para a causa da gravidade e explana o que é a 
luz, entre tantas outras coisas. É Deus quem cria, engendra movimento e confere leis a uma 
matéria primitiva. Mas após a criação, nem mesmo Ele pode alterar o curso dos acontecimentos. 
Assim, o mundo é cognoscível. Cabe ao estudioso entendê-lo, no limite de suas possibilidades.   

 
3.2 A verdade evidente em Descartes 

 
Na elaboração de seu sistema filosófico, Descartes se situa em uma escola de pensamento 

que entende que a ‘fonte’ do conhecimento está na razão e não nos sentidos. Desse modo, ele está 
em completo desacordo com a máxima aristotélica de que não pode haver nenhum conhecimento 
que não tenha passado antes pelos órgãos dos sentidos. É a investigação das primeiras causas e 
dos verdadeiros princípios que assegura a aquisição de conhecimentos genuínos.  
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Segundo Descartes, a verdade deve ser construída a partir de certezas indubitáveis, de 
idéias e princípios cujas características fundamentais são a clareza e a evidência. Para isso, é 
necessário rejeitar todas as coisas sobre as quais se possa ter alguma dúvida, ficando-se apenas 
com o conhecimento do qual se tem uma percepção muito clara e distinta.  

As origens do erro remontam aos primeiros estágios do desenvolvimento de um indivíduo. 
É muito importante tê-las em mente, pelas suas conseqüências. Conforme Descartes, são quatro 
as causas do erro.  

A primeira se encontra nos preconceitos adquiridos na infância. Como as estrelas no céu 
não parecem iluminar mais do que as chamas das velas, não se acredita que elas possam ser 
maiores do que a ponta da vela que arde. A idéia de uma Terra fixa e plana é outra noção 
corrente. Esses e muitos outros exemplos mostram que o número de preconceitos que o espírito 
abriga é tão grande e significativo que, mesmo depois, quando é capaz de usar a razão com 
discernimento, ainda continua acreditando em muitos deles:   

(...) e em vez de pensarmos que tínhamos feitos estes juízos numa altura em que não éramos capazes de 

bem julgar, e por conseguinte que eles podiam ser mais falsos do que verdadeiros, tomámo-los por tão 

certos como se deles tivéssemos um conhecimento distinto através dos nossos sentidos, e não mais 

duvidamos que fossem noções comuns.1   

Assim, a segunda causa do erro está na dificuldade de se abandonar conceitos bem 
sedimentados com o tempo, ainda que se entendam as limitações de juízos previamente 
estabelecidos sem uma correta fundamentação.  

Por outro lado, o espírito se cansa quando se volta para coisas distantes das elaboradas a 
partir da experiência sensível. Essa é a terceira causa do erro. Como vai dizer Descartes, não é 
através dos sentidos que se entende a natureza do que quer que seja. É quando intervém a razão 
que isso acontece. Portanto, “não devemos estranhar que a maior parte dos homens só apreenda 
as coisas muito confusamente, visto que são poucos os que estudam para a conduzir bem.”2

A quarta causa do erro se deve às palavras que não exprimem com exatidão determinados 
pensamentos. Muitas vezes, os homens dão o seu assentimento a termos que não compreendem 
bem. Daí a importância de distinguir as concepções que são claras e distintas das que são 
confusas e desconhecidas.  

 

Conforme ressalta o historiador da ciência Alexandre Koyré (1892-1964), para o sábio 
francês “a dúvida é a pedra de toque da verdade, o ácido que dissolve os erros. Por isso, ser-nos-á 
necessário torná-la tão forte quanto possível e duvidar de tudo sempre que possível. Só então 
teremos a certeza de conservar o ouro puro da verdade.”3

                                                 
1 DESCARTES, 1995, p. 83-84.  

  

2 Id. p. 85. 
3 KOYRÉ, 1986a, p. 51. 
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Em um mundo onde tudo se mostra incerto, pelos questionamentos no âmbito da ciência e 
da fé, com o agonizar da hegemonia do conhecimento aristotélico e o golpe desferido contra o 
antropocentrismo, nada, em princípio, é seguro. É exatamente a dúvida que assola o espírito que 
confere a Descartes uma certeza: a de que o primeiro e mais certo conhecimento àquele que 
filosofa correta e ordenadamente é penso, logo existo.  

É na metafísica que Descartes vai buscar os fundamentos de uma nova ciência. Na 
perseguição desse ideal, ele tem claro a existência de um Deus eterno, incorpóreo, onisciente, 
onipotente, infinito em sabedoria e grandeza, fonte de toda a verdade e criador de todas as coisas. 
Ele é a origem das idéias inatas que o homem possui. O próprio Deus é a primeira e a principal 
dessas idéias. O livre arbítrio assegura a liberdade de pensamento e de ação indispensáveis ao 
exercício do espírito crítico na busca da verdade.  

Por certo, os homens da ciência se enganam ao formularem os seus conhecimentos. Mas 
Deus não é a causa desses erros. Eles já foram devidamente codificados por Descartes, e 
decorrem de formas de agir equivocadas, de julgamentos incapazes de separar o que é certo e 
distinto do que resulta obscuro e confuso. Não se erraria se fossem estabelecidos juízos apenas 
sobre o que clara e distintamente se apreende.  

A luz natural que Deus concedeu ao homem assegura a viabilidade desse empreendimento. 
Devidamente utilizada, essa faculdade permite discernir o verdadeiro do falso, e dessa forma 
evitar o erro, quando ele se manifesta. Contudo, não cabe ao homem a procura das causas finais, 
pois não é crível que um ser perfeito possa partilhar com um ser imperfeito todos os desígnios de 
sua criação.  

Nestes termos, e para um espírito puro e atento, o objeto da intuição segura não precisa ser 
deduzido de nenhuma outra coisa. Ele aparece como uma verdade inquestionável, capaz de 
desencadear a estruturação e o desenvolvimento de novos conhecimentos. O substrato material 
que dá suporte a esse empreendimento é a matemática (aritmética e geometria)4

Mas será que os conhecimentos concebidos de acordo com essa filosofia são neces-
sariamente verdadeiros? Qual o critério ‘terreno’ para julgá-los? Em outras palavras, que papel 
tem a experimentação na confirmação ou refutação de teorias científicas? Afinal, não é tão desca-
bido admitir que um possível erro na concepção dos princípios gerais dos quais derivam as leis 
possa se dever à falibilidade humana no suposto ‘ato da revelação’ e não a uma ‘traição de Deus’. 

. O método é o 
dedutivo, a partir (das conseqüências, etc.) dos pressupostos básicos estabelecidos a priori. 

Para Descartes, a experimentação tem, fundamentalmente, o papel de corroborar teorias. 
Assim, “ele frequentemente desprezava os dados empíricos apresentados por seus críticos”5

                                                 
4 No campo da matemática, isto não se constitui em nenhuma novidade. A geometria de Euclides se apoia em 
axiomas supostamente auto-evidentes e não em resultados da experiência. 

. 
Explicando melhor: no curso de qualquer experimento, a identificação e coleta dos dados não se 

5 ARAÚJO, 1990, p. 42. 
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processa ao acaso, ou seja, não é obra de uma mera catalogação acrítica. A seleção que precede e 
fundamenta uma descrição está, ela própria, sujeita a interpretações carregadas de teorias (o 
episódio relativo à explicação das manchas solares, envolvendo Galileu Galilei (1564-1642) e 
Christopher Scheiner (1575-1650), ilustra bem essa questão6

O problema do pêndulo esclarece com bastante propriedade o pensamento de Descartes 
sobre esse assunto. Em resposta a uma indagação feita por Isaac Beeckman (1588-1635)

). Por isso, o que Descartes, na ver-
dade, rejeitava era a crítica sem uma fundamentação teórica explícita.  

7
 ,  

Descartes formula uma teoria do movimento pendular. Beeckman replica, mostrando dados empíricos 

que pareciam refutar a sua teoria. Descartes escreve outra vez dizendo que duvidava das experiências de 

Beeckman, já que, por mais que os dados divergissem da teoria, eles não poderiam ser levados em 

consideração enquanto não fossem ‘explicados com razão’. Em outras palavras, Descartes só se disporia 

a considerar as informações empíricas se estivessem acopladas a uma teoria geral alternativa do 

movimento pendular.  
De fato, “o empirismo puro não leva a nada. Nem mesmo à experiência. Porque toda a 

experiência supõe uma teoria prévia”8

É dentro desse universo de idéias que se deve entender o princípio metafísico da conserva-
ção da quantidade de movimento, admitido por Descartes como uma verdade inquestionável. 
Essa proposição vai gerar inúmeros estudos sobre o choque mecânico, dentre eles os de Isaac 
Newton (Capítulo 3), cruciais à formulação de uma nova dinâmica.  

. 

 
3.3 O princípio da inércia  

Para Descartes, a física tradicional está morta. E até enterrada. O que é preciso fazer é 
substituí-la por outra.9

Segundo Descartes, Deus dotou a natureza de leis “a semelhança de um rei que estabelece 
as leis em seu reino”

 Uma física alternativa a de Aristóteles exige uma nova concepção de 
matéria, de movimento, de mundo.  

10

A resposta de Descartes é clara: as leis da natureza são leis matemáticas, imutáveis, que 
traduzem o modo regular e constante de seu curso através do tempo. Uma vez consignadas por 

. Mas as leis dos homens não são únicas e nem imutáveis. E quanto às leis 
da natureza? Seriam elas universais, definitivas, capazes de refletir a regularidade de fenômenos 
em um mundo passível de compreensão ao ser humano? Ou haveria uma outra forma de 
organização, muito mais complexa, com leis variáveis, talvez compatíveis com a interferência 
contínua (ou periódica) do ‘legislador’?  

                                                 
6 PEDUZZI, 1998. p. 102. 
7 SAKELLARIADIS apud ARAÚJO,  1990, p. 43. 
8 KOYRÉ, 1986a, p. 31. 
9 KOYRÉ, 1986, p. 399. 
10 RIOJA (Introducción) in DESCARTES, 1991, p. 39.  
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Deus a esta natureza, permanecem eternas.  
Com a ‘doutrina da verdade evidente’11

Na ciência cartesiana, os atributos essenciais da matéria são a extensão e o movimento. O 
peso, a cor, o aroma, a dureza e outras qualidades que impressionam os sentidos não pertencem à 
natureza da matéria. Todo corpo é apenas uma substância extensa em comprimento, largura e 
profundidade. 

, a clareza de um método (o da intuição, seguido de 
dedução, matemática) e uma filosofia mecanicista, Descartes começa a estruturar a sua física. 
Nela, o conceito de quantidade de movimento, definido como o produto da quantidade de matéria 
de um corpo pela velocidade com a qual ele se acha animado, desempenha um papel central.  

A quantidade de matéria, ou massa, na física de Descartes, está relacionada à extensão da 
matéria, isto é, a seu tamanho (volume). Dessa forma, ao expressar que dois corpos de ‘massas’ e 
velocidades diferentes têm a mesma quantidade de movimento ele o faz da seguinte maneira: 
“quando uma parte da matéria se move duas vezes mais depressa do que outra – sendo esta duas 
vezes maior do que a primeira – devemos pensar que há tanto movimento na menor como na 
maior”12

O conceito que Descartes tem de massa não é o clássico, ou newtoniano, que relaciona a 
quantidade de matéria de um corpo com o seu volume e a sua densidade (assim, dois corpos de 
substâncias – densidades – diferentes, animados de uma mesma velocidade e possuindo as 
mesmas dimensões, têm a mesma quantidade de movimento para Descartes, mas não para 
Newton). Contudo, para os fins da presente discussão, essa diferença não é relevante, como tam-
bém não foi importante a caracterização precisa da massa quando J. Buridan (1300-1358) definiu 
quantitativamente o impetus (identificado, em uma de suas interpretações, com uma quantidade 
de movimento) como o produto da ‘massa’ de um corpo pela sua velocidade. Certamente, o 
conceito de massa de Buridan não era nem o de Descartes e nem o que viria a ser utilizado 
depois, por Newton. 

.  

Entendendo a quantidade de movimento como uma grandeza escalar, Descartes considera 
que a quantidade de movimento do Universo nada mais é do que a soma das quantidades de 
movimento individuais de todos os corpos existentes. 

Para Descartes, a quantidade de movimento do mundo é constante, pois ao criar a matéria 
Deus a dotou tanto de repouso quanto de um movimento eterno e indestrutível. O movimento e o 
repouso são interpretados, corretamente, como estados da matéria. Como, fisicamente, de acordo 
com o mecanicismo cartesiano, o contato e o choque representam as únicas possibilidades de 
ação entre dois corpos, Descartes vê no mecanismo das colisões mudanças de quantidades de 

                                                 
11 Designação utilizada por Karl R. Popper (1982, p. 35) quando se refere à visão otimista de que “a verdade é 
sempre reconhecível quando colocada diante de nós: se ela não se revelar por si só, precisará apenas ser desvelada ou 
descoberta. Depois disso, não haverá mais necessidade de argumentos adicionais. Recebemos olhos para ver a 
verdade, e a ‘luz  natural’ da razão para enxergá-la. 
12 DESCARTES, 2007, p. 77. 
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movimento individuais, mas não a total do universo. 
São três as leis atribuídas por Deus à natureza. As duas primeiras, enunciadas no Principia 

philosophiae (Princípios da filosofia), antecipam a formulação newtoniana do princípio da 
inércia13

 : 

A primeira lei da natureza: cada coisa permanece no seu estado se nada o alterar; assim, aquilo que uma 

vez foi posto em movimento continuará sempre a se mover. 
 

A segunda lei da natureza: todo corpo que se move tende a continuar o seu movimento em linha reta. 
 

Ou seja, é pelo contato direto dos corpos uns com os outros que se modificam estados de 
repouso e de movimento da matéria. O movimento não é outra coisa senão “a ação pela qual um 
corpo passa de um lugar para outro”. Mas essa expressão do senso comum é pouco precisa  e 
portanto sujeita a interpretações que podem levar ao erro. A caracterização científica do conceito 
diz que o movimento “é a translação de uma parte da matéria ou de um corpo da proximidade 
daqueles corpos que estão em contato imedidato com ele, ou que consideramos em repouso, para 
a proximidade de outros corpos”14

Nenhum objeto pode se mover, por si próprio, se estiver em repouso e, tampouco, mudar, 
por si mesmo, o seu movimento, se estiver em movimento. Na natureza, nenhum objeto altera o 
estado em que se encontra a não ser que seja forçado a isto por um outro corpo. 

.  

O mundo de Descartes é pleno, cheio (seção 3.5). Há matéria em toda a sua extensão. O 
vazio não tem propriedades físicas, não tem dimensões. Por conseguinte, o nada, a ausência de 
substância, não pode existir. É a matéria que dá sentido ao conceito ou à idéia de espaço. 
Extensão e matéria estão indissoluvelmente ligados.  

Assim, os corpos não estão (seja em repouso ou em movimento) no espaço; eles se acham 
entre outros corpos. Dessa forma, incorre em erro, em uma contradição lógica, quem cogita 
atribuir um espaço vazio à separação de dois corpos. Há matéria entre eles, mesmo que a visão 
não consiga registrar a sua presença. Efetivamente, sendo o vazio um nada ele não pode separar 
nenhum corpo de outro.  

Se nos perguntassem o que aconteceria se Deus retirasse de um recipiente todo corpo contido nele, sem 

permitir que outro ocupasse o seu lugar, a resposta teria de ser que os lados do recipiente se 

aproximariam uns dos outros, pois dois corpos tocam-se necessariamente quando não há nada entre eles... 

toda distância é um modo da extensão e não pode, portanto, existir sem uma substância extensa.15
 

    

Mas se, para Descartes, um espaço em que não há absolutamente nenhum corpo repugna à 
razão, como é possível conciliar essa recusa do vazio com a lei da inércia?  

                                                 
13 Id, p. 77-78. 
14 Id, p. 70. 
15 Id, 67-68. 
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Considerando a questão do porquê de os corpos arremessados continuarem a se mover 
após perderem o contato com o projetor, Descartes escreve que:   

Não há razão para continuarem a se mover quando estão fora da mão que as lançou, a não ser que, de 

acordo com as leis da natureza, todos os corpos que se movem continuem a se mover até que o seu 

movimento seja travado por outros corpos. É evidente que o ar e os outros corpos líquidos, nos quais 

vemos essas coisas se moverem, gradualmente diminuem a velocidade do seu movimento: se abanarmos 

um leque agitadamente, a nossa mão consegue sentir a resistência do ar (o que também é confirmado pelo 

vôo das aves). E na Terra, o único corpo fluido que oferece tanta resistência aos movimentos dos outros 

corpos é o ar.16
     

Por conseguinte, a primeira lei da natureza seria verificada se não houvesse nenhuma resis-
tência a um movimento. Em um mundo cheio, rigorosamente, não há lugar para movimentos re-
tilíneos com velocidade constante. Isso obriga Descartes a distinguir “entre os movimentos a que 
os corpos tendem e o movimento que efetivamente realizam. Ou seja, entre a tendência do movi-
mento e o movimento mesmo”17

Em Le monde (O mundo), ele ilustra a essência dessa idéia através de dois exemplos, 
primeiro ao se referir ao giro de uma roda sobre o seu eixo e depois à rotação de uma pedra em 
uma funda. Nesses sistemas, cada elemento constrangido a se movimentar em uma trajetória 
circular tem a tendência de se deslocar segundo a direção especificada por uma tangente à curva 
que descreve. 

. 

No caso da roda,   
ainda que todas as suas partes se movam circularmente, pois por estarem unidas umas às outras não 

poderiam fazê-lo de outra forma, a inclinação que têm é a de se moverem retilineamente, tal como se 

evidencia se, por acaso, alguma destas partes se separa das demais; pois tão pronto ela se liberte, seu 

movimento deixa de ser circular, continuando [ou melhor dizendo, a bem da clareza, tendendo a 

continuar] em linha reta18
 . 

Desse modo, do ponto de vista de uma descrição puramente cinemática, Descartes 
concordaria com Giambattista Benedetti (1530-1590), e não com Jean Buridan (1300-1358), 
quanto à saída de uma pedra em movimento circular19

 . Conforme Descartes:  

Quando fazemos girar uma pedra em uma funda, ela não apenas se move retilineamente logo que sai da 

mesma, senão que, durante todo o tempo em que está nela, pressiona o centro da funda obrigando a corda 

                                                 
16 Id, p. 78. 
17 DESCARTES, 1991, p. 112. 
18 Id, p. 112. 
19 PEDUZZI, 1998, p. 301. 
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a ficar tensa, mostrando evidentemente com isso que tem sempre inclinação a se mover em linha reta e 

que apenas o faz circularmente se obrigada a isto.20
  

Portanto, são os vínculos existentes entre os corpos ou as partes de um mesmo sistema e as 
constantes colisões em um mundo cartesiano que não admite o vazio que tornam o movimento 
retilíneo com velocidade constante inexequível, na prática.  

A terceira lei se refere à transferência de movimento ou, mais especificamente, da 
quantidade de movimento, de um corpo a outro em uma colisão:  

A terceira lei: se um corpo que se move encontrar outro mais forte [isto é, que tem uma tendência maior a 

permanecer no estado em que se encontra], o seu movimento não diminui em nada; se encontrar um 

corpo mais fraco, que consiga mover, só perderá o movimento que lhe transmitir.21
     

Conforme Descartes, quando um corpo duro incide sobre outro maior, duro e fixo, ele 
não perde nenhum movimento – é apenas “repelido para o lado de onde veio”, se o choque é 
frontal. “Mas se o corpo que encontra é mole, pára imediatamente porque lhe transmite todo o 
seu movimento.”22

A partir da terceira lei, sob a égide do princípio da conservação da quantidade de 
movimento, Descartes deriva sete regras para o choque mecânico – todas, com exceção de uma, 
falsas, já que Descartes não intui o caráter vetorial da quantidade de movimento.

  

23

 
  

3.4 Prelúdio a um novo mundo 
 
De acordo com a filosofia aristotélica, todas as coisas no mundo sublunar têm em sua 

constituição os elementos terra, água, ar e fogo, em diferentes percentuais. Esses elementos 
determinam diferentes qualidades nos objetos (Fig. 3.1). 

 

  
Fig. 3.1 - Os elementos e as qualidades essenciais na filosofia natural aristotélica. Os pares 
seco-úmido e quente-frio não são possíveis, dada a incompatibildade de qualidades opostas. 
  

                                                 
20 DESCARTES 1991, p. 112. 
21 DESCARTES, 2007, p. 79. 
22 Id, p. 79-80. 
23 GOEHRING, 1975. DESCARTES, 2007, p. 82-85. 
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Descartes preserva a essência do conceito de elemento, de Aristóteles, e a idéia de que os 
corpos são mesclas ou misturas de certos elementos, mas rompe com a distinção entre os mundos 
terrestre e celeste. O universo é um só, regido pelas mesmas leis.  

São três os elementos do cosmo cartesiano, definidos em função das diferenças de 
velocidade e de tamanho de suas partes. Mas antes de caracterizá-los, Descartes estabelece a 
distinção entre corpos duros e líquidos a partir da análise do repouso e do movimento relativo de 
seus diminutos constituintes e das forças necessárias para separá-los24

 . 

Pois bem, não encontro outra diferença entre os corpos duros e os líquidos a não ser a de que as partes de 

uns podem ser separadas em conjunto muito mais facilmente que as de outros. Desse modo, para formar o 

corpo mais duro que se possa imaginar, é preciso que todas todas as suas partes se toquem sem que fiquem 

espaços vazios entre elas, e que nenhuma se mova. Poderíamos conceber alguma cola ou cimento que as 

mantivessem melhor unidas umas às outras?    
Penso também que para formar o corpo mais líquido que se possa encontrar, é suficiente que todas as suas 

partes de menor tamanho se movam da maneira mais diversa umas em relação às outras, e o mais depressa 

possível; ainda que com isso não deixem de estar em contato umas com as outras por todos os lados e de 

se disporem em um espaço tão pequeno como o que ocupariam se carecessem de movimento. Creio 

finalmente que cada corpo se aproxima mais ou menos de esses dois extremos, conforme suas partes 

tratem de se afastarem umas das outras em maior ou menor proporção.     
O primeiro elemento é o fogo, que Descartes define como um corpo líquido, sutil e 

penetrante. Extremamente velozes e pequenas, as partes desse elemento não possuem nem 
tamanho e nem forma definida, mudando a cada momento em conseqüência das colisões com os 
demais corpos. “Assim, não há nunca um espaço tão estreito nem um ângulo tão pequeno entre as 
partes dos demais corpos por onde não penetrem as desses elementos, enchendo-as exatamente, 
sem nenhuma dificuldade.”25

O segundo é o ar, um corpo líquido, constituído de partes aproximadamente redondas. 
Portanto, há sempre espaços entre os agrupamentos desse elemento. Contudo, é mais fácil para a 
matéria do primeiro elemento preencher esses espaços do que as do segundo elemento mudar de 
forma. Com isso, Descartes se diz persuadido de que “esse segundo elemento não pode ser tão 
puro em nenhum lugar do mundo que não tenha sempre com ele algo da matéria do primeiro 
elemento”

  

26

O terceiro elemento é a terra. “Suas partes são tão grandes ou estão tão juntas que têm a 
força para resistir sempre aos movimentos dos demais corpos.”

. 

27

                                                 
24 DESCARTES, 1991, p. 88. 

   

25 Id, p. 96. 
26 Id, p. 97. 
27 Id, p. 98. 
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Por toda a extensão do universo há estrelas fixas, com seus respectivos céus, planetas e 
cometas. O sol e as demais estrelas são constituídos por matéria do primeiro elemento, pois 
emitem luz. Já os planetas e cometas opõem resistência à luz, refletindo seus raios. É a matéria do 
terceiro elemento que, basicamente, os compõe. “No que respeita aos céus, na medida em que não 
podem ser percebidos pelos sentidos, penso que tenho razão em atribuir-lhes uma natureza 
intermediária entre as dos corpos luminosos, cuja ação percebemos, e a dos corpos duros e 
pesados, dos quais notamos sua resistência.”28

Na superfície terrestre, ou próximos a ela, encontram-se os corpos compostos: 

 São essencialmente formados por matéria do 
segundo elemento.  

 
“E se consideramos que todo o espaço que os contém – a saber, todo aquele que existe desde as nuvens 

mais altas até os fossos mais profundos que a ganância dos homens têm cavado para extrair deles os metais 

– é extramamente pequeno em comparação com a Terra e com as imensas extensões do céu, poderemos 

facilmente imaginar que todos esses corpos mesclados não formam todos juntos senão uma casca sobre a 

Terra devido à agitação e mescla da matéria do céu que a rodeia.”29
  

Assim, o fogo, o ar e a terra que existem no entorno terrestre são corpos mistos. Isto é, a 
chama ou fogo comum que arde nos corpos materiais é distinta do elemento fogo, pois há 
também matéria do segundo e do terceiro elementos em sua constituição. “Da mesma forma, 
deveis saber que os elementos do ar e da terra, isto é, o segundo e o terceiro elemento, não se 
assemelham nem a este ar grosseiro que respiramos, nem a esta terra sobre a qual caminhamos”.30

 

 
Os corpos terrestres são compostos e sujeitos a corrupção.  

3.5 O nascimento de um novo mundo  
Descartes formulou o princípio da inércia, pela primeira vez, em Le monde, concluído em 

1633 e só publicado em 1664, após a sua morte. A recente condenação, pela Congregação do 
Santo Ofício, dos “Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo”, de Galileu, o levou a 
suspender a publicação desse livro, em que ele defende um universo indefinidamente extenso.  

Em 1644 Descartes publica o Principia philosophiae, uma obra com preocupações 
didáticas e pedagógicas, para o uso de professores e alunos, que tinha por objetivo substituir a 
filosofia aristotélica, ainda ensinada nas universidades. Três anos mais tarde, ele é traduzido para 
o francês. Com o Les principes de la philosophie, Descartes objetivava tornar acessível o seu 
conteúdo a um número ainda maior de pessoas.    

O “Princípios da Filosofia” está dividido em quatro livros31

                                                 
28 Id, p. 100. 

.  

29 Id, p. 100. 
30 Id, p. 99. 
31 DESCARTES, 1995; DESCARTES, 2007.   
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No primeiro, “Os princípios do conhecimento humano”, Descartes apresenta os princípios 
metafísicos do conhecimento, pois o estudo da verdadeira filosofia deve começar com a 
metafísica: para examinar a verdade é necessário duvidar, o mais possível, de todas as coisas; que 
somos dotados de um livre-arbítrio, pelo qual podemos nos abster de aceitar as coisas duvidosas e 
assim evitar o erro; que embora não possamos compreender a natureza de Deus não há nada que 
conheçamos tão claramente como as suas perfeições; que nunca erraremos se dermos nosso 
assentimento apenas àquilo que percebemos clara e distintamente; que a causa principal dos 
nossos erros são os preconceitos da nossa infância; que a segunda causa é que não conseguimos 
esquecer esses preconceitos; que a terceira causa é que nos fatigamos quando o nosso espírito 
começa a pensar sobre coisas que não lhe são familiares, distantes da percepção imediata e da 
imaginação do senso comum; que a quarta fonte de nossos erros é que ligamos os nossos 
pensamentos a palavras que não os exprimem com exatidão.  

O segundo livro, “Dos princípios das coisas materiais”, trata da física, também abordada 
em “O mundo”: os fundamentos sobre os quais as coisas materiais podem ser conhecidas com 
certeza; que não é o peso, nem a dureza, nem a cor etc. que constituem a natureza do corpo, mas 
apenas a extensão; que não pode haver vazio; que não existe nenhum corpo indivisível; que a 
extensão do mundo é indefinida; que a matéria da terra e dos céus é a mesma; que Deus é a 
primeira causa do movimento e que o conserva sempre em igual quantidade no universo etc. É 
nele que Descartes enuncia as três leis da natureza.     

No livro três, “Do mundo visível”, sob a égide de uma filosofia mecanicista, Descartes 
discute a formação e o movimento do sol, das estrelas, dos planetas e dos cometas, além de 
abordar a luz, retomando temas já tratados em “O mundo”.  

O quarto livro, “Da Terra”, trata de uma ampla gama de fenômenos terrestres: como se 
formaram as montanhas, as planícies, os mares etc.; qual é a causa dos tremores de terra; por que 
razão há montanhas de onde por vezes saem chamas; como se incendeiam as estrelas que caem e 
por que razão não ardem todos os fogos que brilham etc. Também aborda temas como a natureza 
do ar, do fogo, do carvão e do ímã, entre outras coisas..  

“O Mundo” e o livro três dos Principia philosophie contém uma teoria completa sobre a 
formação do universo. Sob o pretexto de tornar a sua apresentação mais agradável ao leitor, e 
também de eximir-se de uma possível censura religiosa, Descartes desenvolve as suas idéias 
como se tratasse de uma fábula, mas à qual a verdade não deixará de se mostrar, suficientemente, 
diz ele.  

Essa fábula cosmogônica explicita e articula admiravelmente bem os conceitos científicos 
e metafísicos de Descartes. Um novo mundo emerge aos olhos incrédulos do leitor. O que de 
mais belo se pode almejar, no âmbito da ciência?   

Ao contrário de Aristóteles, que entende o universo como uma entidade eterna, sem 
começo e sem fim, Descartes considera que a existência do mundo material é o resultado de um 
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ato de criação – e Deus é a sua causa. Segundo Descartes, é possível conceber livremente a Sua 
escolha, “desde que todas as coisas que assim deduzamos estejam inteiramente de acordo com a 
experiência”32

A matéria primordial é um sólido duro
.  

33

A seguir, Deus outorga movimento à matéria, que se fragmenta em uma profusão de 
tamanhos, formas e movimentos. Mas sob as leis que Ele lhe impingiu, o estado caótico inicial é 
passageiro. Em decorrência da fricção e do choque entre as suas partes, a matéria se organiza. Da 
ruptura e do desgaste das formas pontiagudas e irregulares, segue-se um processo natural de 
arredondamento de extensos segmentos desse imenso sistema, do qual resultam dois tipos de 
matéria: de um lado se encontram corpos esféricos, duros, resistentes; de outro, diminutos 
corpúsculos, extremamente móveis e quebradiços, que preenchem os espaços existentes entre as 
esferas do grupo anterior, evitando o vazio. De acordo com a terminologia empregada por 
Descartes, as partes de formato irregular constituem a matéria do primeiro elemento; os pedaços 
esféricos, a matéria do segundo elemento.  

, impenetrável, imóvel, que tudo preenche. Não há 
vazio. A sua extensão ilimitada em todas as direções não autoriza a razão a concebê-la como 
infinita, pois só a Deus cabe essa designação. Essa matéria não tem a forma da terra, nem do ar, 
nem do fogo e nem de qualquer outra coisa conhecida. Também não possui qualidades, pois não é 
úmida, não é seca, não é quente e nem é fria; não emite som e nem luz, e não tem sabor, nem 
cheiro e nem cor. Assim, em um primeiro momento, a extensão é o único atributo da matéria 
primitiva no cosmo cartesiano.  

A terceira lei34

A segunda lei explicita a tendência de um corpo a continuar o seu movimento em linha 
reta. Mas em um universo cheio, a primazia é a do movimento circular, e não retilíneo. Por 
conseguinte, gigantescas estruturas rotacionais se disseminam no universo cartesiano. 

 expressa a preservação do movimento, mais precisamente, a conservação 
da quantidade de movimento nesse mundo novo. Nas colisões, há apenas transferências de 
quantidades de movimento entre os corpos. O movimento cedido por Deus à matéria primitiva é 
indestrutível: a quantidade de movimento do mundo é constante.   

A matéria próxima a cada centro de rotação tem um tamanho menor do que aquela de 
pontos mais afastados, pois tendo todas a mesma inclinação para continuar o seu movimento em 
linha reta, “são as mais fortes, isto é, as maiores entre aquelas com igual agitação e as mais 
agitadas entre as de igual tamanho, as que descrevem círculos maiores, posto que são essas as que 
mais se aproximam da linha reta”35

                                                 
32 DESCARTES, 2007, p. 112. 

  

33 Descartes caracteriza a dureza absoluta desse corpo pela completa ausência de espaços e de movimentos entre as 
suas partes.   
34 No Principia, Descartes inverte a ordem da segunda e da terceira leis enunciadas em “O mundo”. Assim, as 
preocupações didáticas do presente texto aliam-se as de Descartes, no Principia. 
35 DESCARTES, 1991, p. 116-117. 
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Em decorrência da organização da matéria do segundo elemento, não há diferenças 
significativas nos movimentos efetuados a iguais distâncias do centro de rotação, pois sempre que 
uma parte dessa matéria muda de posição ela ocupa o lugar de outra (semelhante), que ocupa o 
lugar de outra e assim por diante.  

Contudo, desde o início, algumas partes da matéria primitiva não se dividiram facilmente, 
por serem muito maiores do que as demais; o formato irregular de certas estruturas ensejou a sua 
ligação com outras afins, e a formação de grandes aglomerados. Dessas interações resultou a 
matéria do terceiro elemento, que constitui os planetas e cometas.    

Já o excedente de matéria do primeiro elemento (por entre as do segundo elemento) dirige-
se a um centro de rotação. São esses corpúsculos extremamente pequenos e velozes que formam 
as estrelas. Os corpos centrais, redondos, perfeitamente líquidos e sutis, giram no mesmo sentido 
e muito mais depressa do que a matéria do céu em suas proximidades. Assim, transmitem-se 
movimentos de uma parte dessa matéria a outra, por toda a estrutura.   

O cosmo não é uma pluralidade descontínua de mundos isolados e independentes. Ao 
contrário, os turbilhões adjacentes dos infindáveis sistemas que com seus sóis e planetas se 
espalham pelo universo sem fim exercem pressão uns sobre os outros. O seu número ilimitado, 
mais precisamente, indefinido, é uma garantia da estabilidade das partes e do todo. Em um 
universo finito isso não seria possível, pois a ação da força centrífuga sobre a matéria dos 
turbilhões exteriores seria causa de uma instabilidade irreversível, que levaria à dissipação desses 
sistemas. A transmissão dessa causa aos demais turbilhões demandaria um universo muito 
diferente do que é conhecido.  

Sobre a distinção entre infinito e indefinido, Descartes afirma ser necessária uma sábia 
precaução, pois concebe apenas Deus como positivamente infinito. “Quanto ao resto, como a 
extensão do mundo, o número das partes divisíveis da matéria e outras coisas semelhantes, 
confesso ingenuamente que não sei de modo nenhum se elas são absolutamente infinitas ou não: 
o que sei é que não lhes conheço qualquer fim, e com respeito a isso chamo-lhes indefinidas.”36

Não há espaço para além do mundo da extensão:  
 

 
(...) quando digo que a extensão da matéria é indefinida, creio bastar isso para que não imaginemos um 

lugar para além dela, para onde as pequenas partes dos meus turbilhões pudessem escapar-se; porque 

onde quer que se conceba esse lugar, há, penso eu, alguma matéria, porque ao dizer que ela é extensa de 

uma maneira indefinida, digo que ela se estende para além de tudo o que podemos conceber.  
Creio, contudo, que há uma grande diferença entre a amplitude [ou a grandeza] desta extensão corporal e 

a de Deus, a que de maneira nenhuma chamo extensão, porque propriamente falando não há 

                                                 
36 Correspondência de Descartes à Henry More (1649) apud KOYRÉ, s/ano, p. 118.  
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absolutamente nele tal coisa, mas somente [imensidade] de substância ou de essência, por isso chamo a 

esta simplesmente infinita, e à outra indefinida.37
   

O mundo material não é infinito, mas nem por isso se deve pensar em encerrá-lo dentro de 
limites definidos:   

Repugna às minhas idéias determinar barreiras ao mundo, e a minha percepção é a única regra do que 

devo afirmar ou negar. É por isso que digo que o mundo é indeterminado, ou indefinido, porque não lhe 

conheço quaisquer termos, mas não ousarei dizer que ele é infinito, porque concebo que Deus é maior 

que o mundo, não em razão da sua extensão, que não concebo em Deus como já disse várias vezes, mas 

em razão da sua perfeição.38
   

Para Descartes, o ser humano não deve se envolver em querelas sobre o infinito, na 
matemática ou na física, qualquer que seja a escala da natureza:   

Assim, jamais nos embaraçaremos com disputas acerca do infinito, visto que seria absurdo para nós, que 

somos finitos, dispormo-nos a determinar algo sobre ele, e desse modo limitá-lo na medida em que nos 

esforçamos por compreendê-lo. Por conseguinte, não devemos nos preocupar em responder àqueles que 

perguntam se a metade de uma linha infinita é também infinita e se um número infinito é par ou ímpar, e 

outras coisas semelhantes, porque só aqueles que imaginam que o seu espírito é infinito é que tendem a 

examinar questões dessa espécie. E, quanto a nós, ao vermos coisas nas quais, em certos sentidos, não 

descobrimos limites, não devemos por isso afirmar que são infinitas, mas considerá-las apenas 

indefinidas. Assim, como não podemos imaginar uma extensão tão grande que não possamos conceber 

ainda maior, diremos que a magnitude das coisas possíveis é indefinida, e como um corpo não pode ser 

dividido em partes tão pequenas que cada uma delas não possa ser dividida em outras ainda menores, 

consideraremos a quantidade como divisível em partes de número indefinido; e como não conseguimos 

imaginar tantas estrelas que não seria possível a Deus criar ainda mais, suporemos que o seu número é 

indefinido, e assim por diante.39
     

Cada estrela do cosmo cartesiano é centro de um céu. Na Fig. 3.2, toda a matéria contida 
em FFFGGF constitui o céu que gira em torno do Sol, S. A estrela ε  é centro do turbilhão de 
matéria existente em GHHG. E e A são outros sóis.  

No céu que tem o Sol como corpo central, a matéria nas imediações de F ou de G tem 
maior velocidade do que a que se encontra em K, por exemplo. Contudo, o decréscimo de 
velocidade da borda para o centro ocorre até um certo ponto da estrutura, porque a rotação do Sol 
transfere movimento à matéria em suas imediações, que transmite movimento a outras e assim 
por diante.    

                                                 
37 Id, p.119. 
38 Id, p. 123. 
39 DESCARTES, 2007, p. 35-36. 
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Fig. 3.2 - Os vórtex de matéria, no cosmo cartesiano. As estrelas fixas são centros de 
redemoinhos de matéria que movimentam os planetas de seus respectivos sistemas. Há 
tantos céus quanto o número de estrelas no universo.40

 
  

Dessa forma, os planetas que estão mais próximos do Sol possuem maior velocidade do 
que aqueles que se encontram mais distantes. Como os cometas atravessam diferentes céus, 
movendo-se a grandes distâncias dos centros rotacionais, suas velocidades são maiores do que as 
dos planetas de maiores velocidades em cada redemoinho.  

Referindo-se explicitamente ao tamanho e à velocidade da matéria do céu que movimenta 
os corpos celestes, Descartes afirma que se pode pensar que aquelas que se situam entre o limite 
do céu de S e o círculo de raio K possuam o mesmo tamanho. Mas admite também que, nessa 
região, as ‘mais altas’ possam ser um pouco menores do que as ‘mais baixas’, mantendo-se a 
proporção tamanho-velocidade em relação às suas tendências centrífugas e, com isso, a 
organização da estrutura. Inversamente, do círculo K para o Sol, são as ‘mais baixas’ as que 
possuem menor tamanho.  

As estrelas são meros pontos quando comparadas com as dimensões dos céus de que são 
centros.  
                                                 
40 DESCARTES, 1991, p. 122. 
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3.6 Sobre o movimento de cometas e planetas 
 
Os planetas e cometas são formados pela matéria do terceiro elemento. A origem desses 

corpos celestes está naqueles segmentos da matéria primitiva que, por serem muito extensos, 
além de fracionarem e desgastarem matéria de menor tamanho (gerando matéria do primeiro e do 
segundo elementos), uniram-se a outros corpos igualmente extensos, constituindo aglomerados 
maciços ainda maiores.  

Em contraste com os planetas, os cometas não se movimentam em órbitas estáveis, 
fechadas, pois não podem ocupar regiões incompatíveis com as suas tendências centrífugas. 
Através de uma interessante analogia, Descartes procura evidenciar a diversidade da força motora 
em diferentes partes dos turbilhões, que deslocam planetas e cometas. 

Assim, ele considera dois rios, AB e CD, que se unem em E e depois se desviam para F e 
G, respectivamente (Fig. 3.3). Esses cursos d’água impulsionam corpos pesados, como os barcos 
H e I, e corpos leves, como folhas de árvores.   

  
Fig. 3.3 - A analogia dos rios, utilizada por Descartes para facilitar a compreensão de 
certos aspectos da dinâmica dos turbilhões de matéria.41

 
 

Quando os barcos chegam a E, a tendência de H é a de se dirigir a G, e a de I a F, a menos 
que colidam. No caso de folhas, palhas, espumas e outros objetos leves, ao invés de rumarem 
para E, eles se deslocam para B (ou para D). Mas também é possível que esses corpos leves se 
unam a outros mais pesados, constituindo novos aglomerados de matéria, como em L, e que 
podem se dirigir a E, ou em K, que vão para B, onde a água tem menos ‘força’ e é mais lenta que 
em E.   

Com esse exemplo é fácil compreender que, independentemente do lugar em que se encontravam no 

começo as partes da matéria que não puderam adotar nem a forma do segundo elemento e nem a do 

primeiro, todas as maiores e mais maciças tiveram que tomar o seu curso até a circunferência exterior dos 

céus que as continham e passar depois, continuamente, de um desses céus a outros, sem nunca se deterem 

                                                 
41 Id, p. 125. 
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por muito tempo no mesmo céu; ao contrário, as menos maciças foram empurradas para os centros de 

seus céus.42
    

Em qualquer dos casos, seja originando cometas ou planetas, ao se movimentarem pelos 
céus, agregando matéria a seus corpos, eles atenuam suas velocidades, em um processo análogo 
ao que acontece nos rios com os aglomerados de matéria que se formam, que possuem um 
movimento mais lento em relação àquele que suas partes poderiam ter, estando separadas.   

Nesse novo mundo, o número de cometas é pequeno em comparação com o número de 
planetas. Isso ocorre porque embora a sua quantidade tenha sido grande, no começo, ela diminuiu 
com o passar do tempo, devido às colisões dos cometas uns com os outros, dos quais restaram 
somente os de maior tamanho. Se os barcos H e I se chocassem em E, somente o mais forte e 
resistente continuaria existindo, restando apenas destroços do outro.  

Ao longo da sua trajetória, como em CDQR, na Fig. 3.2, um cometa apresenta variações 
significativas de velocidade. Quando adentra o céu de FG, ele traz matéria de FI. Nas imediações 
de D, não estando mais envolto em nenhuma matéria de FI, e seguindo o curso dos movimentos 
aí existentes, a sua velocidade é muito maior do que em C. Entretanto, à medida que se aproxima 
dos limites do céu FG, e se dirige a Q, a sua velocidade diminui novamente.  

A localização dos cometas no cosmo cartesiano, as conjecturas sobre a sua formação e o 
estudo da sua dinâmica, à luz de um mundo unificado pelas mesmas leis, mostram o quanto esse 
quadro teórico difere daquele que separa o universo em duas regiões e sustenta a concepção dos 
cometas como fenômenos da atmosfera terrestre.  

Voltando-se para os planetas, Descartes considera duas hipóteses para o movimento de   
(Fig. 3.2), caso ele tivesse uma tendência centrífuga diferente da matéria do segundo elemento em 
suas imediações: 

Admitindo-se que   tivesse “um pouco mais de força para continuar o seu movimento em 
linha reta” do que a que tem a matéria que lhe é adjacente43

Se, ao contrário, a tendência de 

, ele seria empurrado para uma 
circunferência de raio maior, afastando-se do centro de rotação. Mas tão logo chegasse a Y, por 
exemplo, dada a dinâmica do movimento das partes da matéria nessa região, ele não se deteria aí. 
Sendo constantemente impelido para os limites do céu, sem poder deter-se em nenhum ponto, ele 
rumaria para um outro céu – seria, portanto, um cometa e não um planeta.  

  em continuar o seu movimento em linha reta fosse 
menor do que a da matéria do céu que o rodeia, ele seria empurrado por essa matéria para uma 
                                                 
42 Id, p. 125-126. 
43 A força de movimento, de que fala Descartes, não depende apenas da quantidade de matéria e da velocidade de um 
corpo, mas também da “extensão de sua superfície”. Como ressalta Rioja (1991, p. 130), a matéria-extensão de um 
planeta pode ser mais ou menos abundante em um mesmo volume, dependendo da quantidade de matéria dos outros 
elementos que preeche os espaços gerados pelas combinações da matéria de figura irregular e extensa do terceiro 
elemento. Desse modo, é possível se pensar em “uma espécie de equivalente da noção de densidade”. Portanto, os 
planetas que mais distam do Sol não são apenas os que possuem maior tamanho, mas os que, em seu interior, são 
mais sólidos e maciços. (Descartes, 1991, p. 132). 
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posição mais próxima do Sol, situando-se em uma órbita compatível com o equilíbrio de forças 
entre o planeta e a matéria ali existente. Essa hipótese explica a existência de planetas com 
diferentes afastamentos em relação ao centro do turbilhão, todos com órbitas inferiores a K. Não 
há planetas para além de K.   

Assim, em suas órbitas, os planetas têm a mesma ‘força’ que a matéria que os arrasta, mas 
não a mesma velocidade. Como a matéria do céu tem um tamanho incomparavelmente menor do 
que um planeta, ela transmite apenas uma parte de seu movimento ao planeta. “Pois ainda que 
muitos corpos pequenos agindo todos contra um maior possam ter tanta força quanto este, sem 
dúvida, nunca poderão fazer com que ele se mova tão depressa e em todas as direções como as 
que eles se movem.”44

Mas o turbilhão de matéria não movimenta apenas os planetas ao redor do Sol; ele também 
é a causa da rotação dos planetas em torno de seus próprios eixos.   

 

 

 
 
Fig. 3.4 - Descartes na corte da rainha Cristina da Suécia – detalhe da tela de Pierre Louis 
Dumesnil (1698-1781). Refletindo sobre a extensão do universo cartesiano, ela duvida que 
o homem possa ter um lugar privilegiado no cosmo, como ensinam os religiosos.  

 
3.7 Céus em torno de planetas: os satélites e a explicação mecânica da 
gravidade 

 
Além de transladar um planeta em sua órbita, os processos de colisão entre a matéria do 

céu e o planeta provocam o giro desse astro. Basicamente, isso ocorre a partir dos desvios que um 
grande objeto impõe a corpúsculos que se chocam contra ele, mas que possuem uma grande 
tendência centrífuga. 

                                                 
44 DESCARTES, 1991, p. 132. 
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   Na Fig. 3.5, o planeta T descreve a órbita ACZN em torno de S, impulsionado pela 
matéria do céu aí presente. Ao incidir sobre T, em A, essa matéria é desviada para B, pois a 
inclinação de corpúsculos de grande velocidade é a do movimento em linha reta. Em decorrência 
desse movimento rotacional o planeta gira, seguindo o movimento dessas partículas. 
Reciprocamente, com o giro do planeta, a matéria do céu segue seu curso de B para C e para D, 
formando um céu particular em torno do planeta.    

 

  
Fig. 3.5 - A translação e a rotação da Terra (T) em torno do Sol, e da Lua ao redor da 

Terra, segundo Descartes.45

 
 

Se na região do céu em que se encontra T há um outro corpo celeste também constituído 
por matéria do terceiro elemento, de dimensão significativa, mas menor do que T, como o planeta 
(ou satélite) L na Fig. 3.5, sendo, necessariamente, sua velocidade maior do que a de T, ele se 
dirige à superfície exterior do pequeno céu ABCD, pois tem mais ‘força’ que a matéria que gira 
segundo o círculo ACZN. Nesse céu, e como as demais partículas, ele segue sempre o seu curso 
ao redor de T.  

Já um objeto nas imediações de T, com velocidade menor do que a dos corpúsculos ali 
presentes, é imediatamente impulsionado por essa matéria para um lugar compatível com a sua 
menor tendência centrífuga. Quanto maior e mais sólido for o corpo, com mais ‘força’ e 
velocidade ele vai se mover. 

Assim, pode-se particularmente entender porque os corpos na superfície da Terra não 
alçam vôo, e também porque os graves caem quando soltos de uma certa altura: é a matéria do 
turbilhão terrestre que os empurra para o centro do vórtex, para o centro da Terra. Mas como, 
mais precisamente, ocorre isso?  

Não havendo vazio em nenhuma parte do universo, as partículas que se encontram mais 
próximas do centro de um vórtex não conseguem dele se distanciar porque são impedidas por 
outras, semelhantes, que já ocupam posições mais afastadas. Essas, por sua vez, também 

                                                 
45 Id, p. 134. 
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permanecem eqüidistantes do centro por não poderem ocupar posições já preenchidas por outras 
partículas desse meio, e assim sucessivamente.   

Nessa gigantesca estrutura, a matéria terrestre fora de posição é causa de um desequilíbrio 
momentâneo, por apresentar um movimento mais lento que as demais partículas em sua 
vizinhança imediata. Isso faz com que ela seja empurrada para uma posição mais próxima do 
centro de rotação, a fim de ceder lugar àqueles elementos com maior tendência centrífuga. 

Como enfatiza Descartes, da mesma forma que um dos braços de uma balança não pode 
subir ou baixar sem que o outro execute o movimento oposto, para que uma parte do redemoinho 
se aproxime do centro é necessário que outra se afaste. No caso de uma pedra, por exemplo, 
qualquer mudança de posição envolve uma troca de lugar entre ela e uma quantidade de ar 
equivalente ao espaço que ela ocupa. Desse modo:   

É evidente que essa pedra, que contém muito mais matéria da Terra, e por conseguinte muito menos do 

céu, que uma quantidade de ar de igual extensão... não deve ter a força para ascender por cima dele. Ao 

contrário, é o ar que deve ter a força para fazê-la descer, pois é leve em comparação com ela, mas pesado 

quando comparado com a matéria totalmente pura do céu. E assim podeis ver que cada parte dos corpos 

terrestres é pressionada em direção a T, não indistintamente por toda a matéria ao seu redor, mas apenas 

por uma quantidade dessa matéria justamente igual ao seu tamanho que, ao estar por debaixo, pode 

ocupar seu lugar quando a pedra desce.46
  

A explicação mecânica que Descartes dá à gravidade preserva a matéria das qualidades 
ocultas associadas a uma ação à distância entre os corpos, sem a presença de um meio.  

Vê-se, portanto, o quanto é contrário ao bom senso admitir o vazio: não só o vazio é, em si, impossível; 

não só a aceitação da sua existência nos forçaria a admitir a noção obscura e mágica de uma ação à 

distância (atração), mas também, de uma maneira mais concreta, a  suposição do vazio não facilitaria de 

modo algum a queda dos graves: pelo contrário, torná-la-ia impossível. Conforme Descartes, se a matéria 

sutil que gira à volta da Terra não girasse, nenhum corpo seria pesado (...)47
 .  

Similarmente a Descartes, Christiaan Huygens (1629-1695) também defende uma ex-
plicação mecânica para a gravidade: “(...) se entre as partes desta matéria [etérea] houvesse al-
guma [tal como um objeto terrestre] que não seguisse o movimento circular das outras, ou que se 
movimentasse menos velozmente do que aquelas que a cercam, ela seria empurrada para o centro 
(...)”48

 . Ratifica essa sua idéia uma experiência que desenvolveu em 1669:  

Havendo provocado um redemoinho na água contida em uma tigela, notou que grãos de areia eram 

arrastados para o meio do recipiente, bem no centro do redemoinho. Em vista disso, Huygens pensou que 

                                                 
46 Id, p. 138-139. 
47 KOYRE, 1986b, p. 164-165. 
48 HUYGENS apud MARTINS, 1989. 
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a gravidade não era outra coisa senão a ação do éter que circula em volta do centro da Terra e luta por 

afastar-se daí e forçar aqueles corpos alheios ao seu movimento a tomar o lugar dele’49

 
 

Para explicar porque os graves apresentam um movimento retilíneo quando soltos de uma 
certa altura, Descartes faz uso da Fig. 3.6, representando a Terra pelo círculo EFGH, a água por 
1234 e o ar por 5678. A matéria do céu preenche todos os espaços entre os círculos ABCD e 
5678, bem como os pequenos interstícios que existem por debaixo, entre as partes de ar, de água 
e de Terra”.50  

 
Fig. 3.6 - A Terra, a água, o ar e o limite do pequeno céu que rodeia este planeta. 
 
O ar e a água em torno da Terra giram com ela, formando uma mesma massa corpórea. 

Assim, não se deve pensar que, ao se deixar cair a pedra R, ela se desvie para 6 ou para 7, isto é, 
para o ocidente ou para o oriente. Efetivamente, o seu movimento é retilíneo. Conforme esclarece 
Descartes:   

Todas as partes terrestres compreendidas no círculo 5678, ao serem pressionadas para T pela matéria do 

céu, e, além disso, por terem figuras muito irregulares e diversas, devem unir-se e enganchar-se umas nas 

outras, e assim formar uma massa que é arrastada em sua totalidade pelo movimento do céu ABCD; de 

forma que, ao girarem, aquelas partes que estão, por exemplo, em torno de 6 permanecem sempre em 

frente as que estão em torno de 2 e de F, sem se afastarem consideravelmente dali, a não ser pelos ventos 

ou por outras causas particulares que as obriguem a isso.51
  

Na composição da pedra há muito mais terra do que em uma quantidade de ar de mesma 
extensão. Por isso, a pedra é muito mais pressionada para baixo, pela matéria do céu, do que o ar 
aí existente. Mas essa matéria não exerce nem mais nem menos força do que aquela estritamente 
necessária para empurrá-la para baixo, daí o seu movimento retilíneo.  

                                                 
49 MASON, 1962, p. 156. 
50 Id, p. 136-137. 
51 Id, p. 139. 
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Os corpos não ficam para trás em uma Terra em movimento. A física de Descartes é 
compatível com uma nova visão de mundo. Definitivamente, é preciso colocar um ponto final na 
tradição aristotélico-ptolomaica. 

 
3.8 Sobre a luz  

Antes de explicar o que é a luz, a partir de tendências de movimentos da matéria nos céus 
dos corpos celestes, Descartes faz importantes considerações sobre o giro de uma pedra em uma 
funda (Fig. 3.7), analisando as três diferentes tendências ou inclinações da pedra. Efetivamente, 
sendo o movimento regulado e determinado pela corda, a pedra se desloca segundo a trajetória 
ABF. Mas em qualquer ponto desse trajeto, tem a tendência de se movimentar em linha reta, 
tangencialmente à curva, por exemplo, para C quando passa por A. Por outro lado, quando está 
em A, a pedra também tende para E, opondo-se à resistência que lhe oferece o suporte da funda. 
Essa última tendência, de afastamento da pedra do ponto D, existente em qualquer ponto da 
trajetória, tem implicações bastante significativas. 

 

  
Fig. 3.7 - A rotação de uma pedra em uma funda e suas tendências de movimento.52

 
 

A fim de evidenciar isso, Descartes concebe a tendência do movimento da pedra na direção 
ACG como uma combinação das tendências de seu movimento ao longo de ABF e de VXY. 
Nesse caso, o movimento em linha reta demandaria a presença da pedra em V quando a funda 
passa por A, em X quando ela chega a B e em Y quando atinge F. Os pontos V, X e Y, ao alongo 
de ACG, são determinados pelas semiretas que têm origem em D e passam por A, B e F, 
respectivamente. 

Conforme Descartes, a pedra não sofre qualquer impedimento por parte da funda quando 
se move ao longo da curva ABF. A resistência que ela encontra advém da sua outra tendência, ou 

                                                 
52 DESCARTES, 1991, p. 114. 
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seja, a do movimento que teria na direção (variável) DVXY, afastando-se de D, caso não fosse 
continuamente impedida a isso pelo suporte da funda. 

O movimento das partes do segundo elemento que compõem os céus é semelhante ao da 
pedra na funda53. A partir da Fig. 3.8, Descartes argumenta que as partes desse elemento que 
estão em torno de E inclinam-se a seguir em linha reta, tangenciando a circunferência TER. 
Entretanto, não o fazem porque são impedidas pelas outras partes do céu que estão sobre elas. 
Essa resistência, que as dispõe a descreverem trajetórias circulares em torno de S, “é causa de que 
se esforcem para se moverem até M. E assim, ajuizando todas as demais da mesma maneira, 
vereis em que sentido se pode dizer que tendem até os lugares que são diretamente opostos ao 
centro do céu que compõem”54.   

 
Fig. 3.8 - O conceito de raio luminoso, em Descartes.55

 
 

Porém, uma coisa é tender ao movimento e outra é se mover de acordo com essa tendência. 
Descartes mostra, então, que a matéria do segundo elemento que está em E é impulsionada 
apenas pela matéria que está situada entre AF e DG (Fig. 3.8). Isso inclui matéria do primeiro e 
do segundo elemento presentes nessa parte do céu, e também matéria proveniente do Sol, “o que 
é causa de que tendam não somente até M, mas também até L e N, e em geral a todos os pontos 
aos quais podem chegar os raios ou linhas retas que, provenientes de qualquer parte do Sol, 
passam pelos lugares em que aquelas se situam”56

Continuando a delinear o seu conceito de raio luminoso, Descartes diz que, ao girar em 
torno de S, a matéria do primeiro elemento que compõe o Sol tem a tendência de se afastar em 
linha reta do centro de rotação (como a pedra na funda, que pressiona radialmente o seu suporte). 

.  

                                                 
53 A matéria do primeiro elemento, que impede a existência do vazio nos diferentes céus, é facilmente deslocada de 
sua posição por matéria do segundo elemento quando há condições para isso.  
54 Id, p. 146. 
55 Id, p. 147. 
56 Id, p. 147-148. 
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Em decorrência disso, toda a matéria que se situa ao longo da linha SD impulsiona a matéria do 
segundo elemento que está em D, assim como as que estão na linha SA empurram as que se 
encontram em A, o mesmo se verificando com as demais. Para Descartes, isso, por si só, seria 
suficiente para fazer com que todas as partes do segundo elemento existente entre as linhas AF e 
DG avançassem para E, mesmo estando esse lugar ocupado por matéria (efetivamente, jamais 
poderia estar vazio). Mas a esse ‘estímulo’ soma-se outro, decorrente do movimento da própria 
matéria do segundo elemento. Por conseguinte, há sobre a matéria existente em E uma pressão, 
um esforço, para retirá-la de seu lugar. “Em conseqüência, se fosse o olho de um homem que 
estivesse no ponto E ele seria pressionado tanto pelo Sol como por toda a matéria do céu que está 
entre as linhas AF e DG.”57

Admitindo não ser necessário imaginar nem nos astros e nem nos céus outra qualidade 
além dessa ação, a qual se dá o nome de luz, Descartes examina as suas principais propriedades:  

  

a) A luz se estende em círculo, em todas as direções, a partir dos corpos luminosos, posto 
que é do movimento circular de suas partes que procede essa ação.  

b) A luz atinge imensas distâncias. Como, no caso do Sol, as partes do céu que se 
encontram entre AF e DG estão propensas a avançar até E (Fig. 3.8), não se pode duvidar que a 
partir da força com que este astro impulsiona as que estão em torno de ABCD essa ação vá muito 
além de E. 

c) A luz se propaga instantaneamente.  
Sabendo que as partes do segundo elemento que estão entre AF e DG estão em contato e se comprimem 

todas elas entre si, tanto como é possível, tampouco podemos duvidar de que a ação com que as primeiras 

são impulsionadas não deva passar instantâneamente até as últimas, da mesma forma que a ação com que 

impulsionamos um dos extremos de um bastão passa ao outro extremo no mesmo instante.58
   

d) A ação que se propaga em linha reta, mediada pela matéria do segundo elemento, 
constitui os raios de luz. Essas linhas  

(...) designam unicamente em que sentido e de que modo o corpo luminoso atua contra aquele que 

ilumina. E assim, não devemos deixar de conceber essas linhas como retas, ainda que as partes do 

segundo elemento que servem para transmitir essa ação, isto é, a luz, não possam estar quase nunca tão 

diretamente colocadas umas sobre as outras que formem linhas retas.59
   

Para Descartes, duas analogias ilustram a essência dessa idéia: um objeto puxado 
verticalmente para cima por meio de um bastão encurvado (Fig. 3.9a), e a ação da bola 1 sobre a 
7 (Fig. 3.9b), que se dá tão diretamente através das duas bolas 5 quanto por meio das bolas 2, 3, 4 
e 6.     
                                                 
57 Id, p. 155. 
58 Id, p. 156. 
59 Id, p. 157. 
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                                   (  a  )                                                (  b  ) 
 
Fig. 3.9 - ( a ) A ação/força vertical exercida pela mão sobre o corpo E se transmite através 
do bastão BCD, colocando-o em movimento nesta direção, independentemente da sua 
forma geométrica. ( b ) A força comunicada pela bolinha 1 sobre a 7 é também vertical, ao 
longo da linha que as liga.60

 
 

e) Raios provenientes de diversos pontos podem se reunir em um mesmo ponto, como em 
E, na Fig. 3.8; e vindos de um mesmo ponto, como em D, nessa mesma figura, dirigirem-se a 
vários outros, por exemplo, E e K. 

f) Raios luminosos podem passar por um mesmo ponto sem dependerem uns dos outros e 
nem se estorvarem mutuamente. De fato, sendo a matéria do segundo elemento susceptível a 
várias tendências de movimento, ela tende a ser impulsionada para L pela ação proveniente de D, 
e para N pela que se origina em A, do que resultam os raios AN e DL que passam por E (Fig. 
3.8). O dispositivo mostrado na Fig. 3.10 permite visualizar isso, pois sem dúvida é possível 
lançar ar, ao mesmo tempo, de F para G, de H para I e de K para L, através dos tubos FG, HI e 
KL, apesar desse ar ter de passar pelo ponto N, comum a todos os tubos.  

 

 
Fig. 3.10 - Os tubos ocos FG, HI e K, que recebem ar, convergem para N, onde se 
conectam entre si.61

 
 

                                                 
60 Id, p. 157-158. 
61 Id, p. 159. 
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g) Mas, inegavelmente, uma luz muito intensa/forte impede o efeito das que são mais 
débeis. Isso mostra que raios de luz também podem se estorvar. O exemplo anterior enseja essa 
visualização, pois se pelo tubo FG se impulsionar ar muito mais forte do que o projetado ao longo 
dos tubos HI e KL, o ar que se origina em F chegará a G, mas o proveniente de H/K não chegará a 
I/L.  

h) Raios luminosos podem ser desviados por reflexão e por refração. 
Para explicar fisicamente esses dois fenômenos, Descartes faz uma anologia com o 

movimento de uma bola incidindo sobre uma superfície. De fato, o movimento de um objeto 
material não pode ocorrer com velocidade infinita, como acontece com a perturbação que se 
transmite instantaneamente através da matéria em permanente contato, e da qual resultam os raios 
luminosos. Entretanto, essa ação ou inclinação que existe em um corpo, que se transmite 
instantaneamente através dos corpos que estão em contato com ele, segue exatamente a mesma 
via por onde se moveria o corpo se os demais não estivessem em seu caminho. A única diferença 
é que esse corpo necessitaria de tempo para se mover.   

Por conseguinte, da mesma forma que uma bola se reflete quando encontra um muro e sofre refração 

quando entra obliquamente na água ou dela sai, assim também quando os raios de luz encontram um 

corpo que não lhes permite seguir avançando, devem se refletir; e quando entram obliquamente em algum 

lugar pelo qual podem se estender mais ou menos facilmente que pelo lugar de onde saem, devem 

também se desviar e sofrer refração no ponto onde se produz essa mudança.62
   

A refração da luz será objeto de consideração específica em um outro texto, relativo à 
história da óptica. Também aí Descartes deixa mais uma contribuição relevante à ciência. 
“Descartes deu a visão aos cegos e estes viram os enganos da Antigüidade e os dele. A estrada 
aberta por ele tornou-se imensa (...)”63

 
. 
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4.1 Introdução  
Na física cartesiana, o princípio da inércia surge como um caso particular da lei da 

conservação da quantidade de movimento. Para Descartes, a interação entre dois corpos só pode 
ocorrer quando há contato direto entre eles. Não é possível nenhuma ação à distância entre dois 
corpos. A explicação mecânica que dá à gravidade ilustra bem essa sua convicção. É por essa 
razão que um objeto só pode alterar o seu estado de repouso ou de movimento mediante forças de 
contato. 

Entretanto, é a lei da conservação da quantidade de movimento e não o princípio da inér-
cia, propriamente, que desperta o interesse de cientistas do século XVII. A busca pela comprova-
ção desta lei vai exigir um minucioso estudo de choques mecânicos, o qual, por sua vez, irá ali-
mentar uma importante polêmica sobre o que, realmente, se conserva em uma colisão entre dois 
corpos. Os estudos de Isaac Newton (1642-1727), nessa direção, vão estabelecer as bases con-
ceituais de uma nova dinâmica. 

Para uma maior agilidade e clareza na apresentação e discussão dos conteúdos abordados 
neste capítulo, torna-se explícita a natureza vetorial da velocidade e da quantidade de movimento 
de um corpo, introduzindo notação matemática pertinente, moderna. Importa destacar que o 
conceito de vetor não se encontra formalmente expresso nem mesmo na física newtoniana, muito 
embora se faça fortemente sentir a essência da sua conceituação no caráter de direcionalidade, 
contido na segunda lei, e na especificação da ação recíproca de dois corpos, presente na terceira 
lei. 

Assume-se também, antecipadamente, a definição newtoniana de massa, que relaciona esta 
propriedade da matéria com o volume e a densidade de um corpo, e a proporcionalidade entre 
peso e massa estabelecida por Newton a partir de seus experimentos com pêndulos. 

 
4.2 Choque perfeitamente inelástico 

 
É com base na lei da conservação da quantidade de movimento que o matemático inglês 

John Wallis estabelece equações para colisões frontais nas quais os objetos seguem juntos depois 
do choque1

Sem distinguir peso e massa, Wallis relaciona as velocidades antes e depois do choque, 
para a situação na qual dois objetos se movem na mesma direção e no mesmo sentido antes do 
impacto, seguindo juntos após o mesmo (Fig. 4.1), através do seguinte equacionamento: 

. Uma colisão em que os corpos permanecem juntos após o impacto é denominada 
colisão perfeitamente inelástica. 

  
,)  (    212211 vPPvPvP +=+                                                                                          ( 1 ) 

 
do qual segue que 

                                                 
1 CARVALHO, 1989. 
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                                 2m         2v  
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                                1m      2m          v  

 
                                   depois da colisão 
 

Fig. 4.1 - Colisão perfeitamente inelástica entre dois objetos que se movem na mesma 
direção e sentido ( )21 vv > . A quantidade de movimento do sistema antes da colisão, 

2211   vmvm + , é igual a quantidade de movimento do sistema depois do choque, vmm )  ( 21 + . 

Assim, a velocidade dos corpos após o impacto, em forma escalar, resulta 
21

2211
  
    
mm

vmvmv
+
+

= . 

Como se observa, multiplicando o numerador e o denominador dessa equação por uma 
mesma constante, g, e identificando, antecipadamente, a grandeza mg como o peso de um 
corpo, obtém-se a velocidade que Wallis estabelece para essa colisão (eq.(2)), atestando o 
acerto de seu raciocínio. 
 

 
 
Fig. 4.2 - John Wallis (1616-1703) 
 
Para o caso em que os objetos se movimentam em sentidos opostos antes da colisão (Fig. 

4.3), resulta 
 

,)  (    212211 vPPvPvP +=−                                                                                                       ( 3 ) 
 

ou  
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                                1m     2m           v  

 
                                   depois da colisão 
 

Fig. 4.3 - Colisão perfeitamente inelástica entre dois objetos que se movem em sentidos 
opostos. As quantidades de movimento do sistema antes e depois da colisão são iguais. 
Nesse caso, de acordo com a orientação do referencial escolhido, a velocidade com que os 

corpos se movimentam depois do impacto é .
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Os produtos 11vP  e 22vP  diferem em sinal porque Wallis atribui à velocidade 1v  um valor 

positivo e a 2v  um valor negativo pelo fato dos objetos se deslocarem em sentidos opostos antes 

da colisão. De acordo com Wallis, e ao contrário do que pensava Descartes, a quantidade de 
movimento de um corpo nem sempre é positiva. O sentido do movimento representa mais uma 
variável que precisa ser explicitamente considerada ao se postular a conservação da quantidade de 
movimento em uma colisão entre dois corpos. 

Em linguagem moderna, o sinal negativo na eq.( 4 ) resulta da natureza vetorial da 
velocidade e, conseqüentemente, da quantidade de movimento. 

 
4.3 Choque elástico 

 
Uma outra importante abordagem do choque mecânico foi desenvolvida pelo matemático, 

físico e astrônomo holandês Christiaan Huygens (1629-1695). O trabalho de Huygens, 
envolvendo colisões elásticas unidimensionais (isto é, colisões entre objetos duros), tem como 
ponto de partida três hipóteses básicas. 

A primeira dessas hipóteses é o princípio da inércia, nos termos de Descartes. 
Em sua segunda hipótese, Huygens se refere ao tipo de colisão que será objeto de seus 

estudos, caracterizando-a para o caso particular de choque entre corpos de massas iguais: quando 
dois corpos idênticos colidem frontal e elasticamente um com o outro, com velocidades iguais e 
opostas, eles conservam as velocidades que tinham antes do choque, com sinais contrários (Fig. 
4.4).  
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                  m            v                  v−            m  
 
                                   antes da colisão                        
                                                                             o                   x 
 

                         v−           m                                                 m             v   
 
                                   depois da colisão                        
 

Fig. 4.4 - Choque elástico frontal entre dois objetos idênticos que se movimentam em 
sentidos opostos. Após a colisão eles se deslocam com velocidades originais invertidas, 
havendo a conservação da quantidade de movimento do sistema.  

 
A relatividade dos movimentos, ressaltada por Huygens em sua terceira hipótese, abre-lhe 

a perspectiva de análise de uma mesma colisão sob a ótica de diferentes observadores. Para 
desenvolver essa idéia, ele faz uso da equivalência (dinâmica) dos estados de repouso e de 
movimento retilíneo uniforme, assegurada pelo princípio da inércia. Huygens, então, considera 
que a colisão mencionada em sua segunda hipótese ocorra dentro de um barco que se movimenta 
suavemente em relação à praia. O que concluiria, sobre essa colisão, um observador na margem 
(Observador 2), que visse o barco se movimentar na direção do movimento dos objetos com ve-
locidade em módulo igual a que o observador dentro do barco (Observador 1) atribui aos objetos 
(Fig. 4.5)? 

Nesse caso, o Observador 2 veria um objeto com velocidade 2v chocar-se com outro, 
idêntico, em repouso. Após o impacto, as situações de repouso e de movimento dos objetos se 
inverteriam, seguindo com velocidade 2v aquele que estava parado e permanecendo parado 
aquele que estava em movimento. 

Dessa forma, conclui Huygens, generalizando, quando um corpo colide elástica e 
frontalmente com outro de igual tamanho (mesma massa) que se encontra em repouso, o corpo 
que estava em movimento fica em repouso e o corpo que estava inicialmente em repouso adquire 
a velocidade daquele que se encontrava originalmente em movimento. 

Ajustando convenientemente a velocidade do barco que se movimenta suavemente pelos 
canais holandeses em suas experiências de pensamento, a fim de analisar uma determinada 
colisão sob o ponto de vista de diferentes observadores, e fazendo novas hipóteses para tratar o 
choque elástico entre objetos de massas diferentes (por exemplo, quando um corpo de massa 
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maior colide elasticamente com outro de massa menor, que se encontra em repouso, ele o coloca 
em movimento, perdendo parte de seu movimento etc.), Huygens dá seqüência a seu trabalho.2,3

 
 

 Observador 1 (dentro do barco e vendo os objetos colidirem no chão horizontal da embarcação) 
                                                                                                   

                        •       v                v−        •   antes da colisão                     
                                                                                                                            v 
                         v−       •            •       v      após a colisão       
 
 

( a ) 
 

                                                        0=v                    
                        •              2v               •         antes da colisão 
                                                                                                                               v 
                              0=v  
                                 •          •               2v     após a colisão       
 

 
                 

Observador 2 (situado em terra e vendo os objetos colidirem no chão horizontal do barco 
     que abriga o Observador 1 (não representado).                                  

( b ) 
 

Fig. 4.5 - Colisão frontal e elástica entre dois objetos idênticos situados em um barco, que 
se movimenta com velocidade v  em relação à margem, vista por dois diferentes 
observadores: um parado no barco ( a ) e outro na margem ( b ). Todos os movimentos 
ocorrem segundo uma mesma direção. 

 
Um importante resultado que obtém diz respeito às velocidades relativas entre os objetos 

antes e depois da colisão, um resultado que termina por caracterizar uma colisão elástica 
unidimensional na forma como hoje é aceita: em uma colisão elástica unidimensional entre dois 
objetos de quaisquer massas, as velocidades relativas de aproximação e de afastamento dos 
objetos são iguais. 

De um modo geral, no entanto, para Huygens a quantidade de movimento não se conserva 
durante as colisões (quando a colisão envolve corpos idênticos, contudo, ela sempre se conserva, 
                                                 
2 WESTFALL, 1990, capítulo VII. 
3 GOEHRING, 1975. 
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em qualquer sistema de referência). Ele também a considera como uma grandeza escalar4,5

mv2

, 
destituída, portanto, de direção e sentido. No caso da situação mostrada na Fig. 4.5, o seu 
Observador 1 afirmaria, corretamente, que há conservação da quantidade de movimento do sis-
tema, mas erraria ao especificar como , e não zero, o seu valor antes e depois da colisão. 

O que, segundo Huygens, conserva-se em uma colisão elástica, em qualquer sistema de 
referência, é a soma dos produtos das massas dos corpos pelos quadrados de suas respectivas 
velocidades (isto é, constante    2

22
2
11 =+ vmvm ). A menos do fator 21  em cada termo, esta conser-

vação, que para Huygens não tinha um maior significado físico, representa a constância da 
energia cinética do sistema antes e após a colisão. Entretanto, a idéia de uma energia (nos termos 
de hoje) associada ao movimento de um corpo só será estabelecida (e estudada) mais adiante... 

Um exemplo que ilustra muito bem essa última conclusão de Huygens é o que envolve 
uma colisão entre duas massas pendulares duras (de madeira ou de vidro, por exemplo). Assim, 
sejam A  e B duas esferas idênticas, uma ao lado da outra, suspensas verticalmente por fios de 
iguais comprimentos (Fig. 4.6a). Deslocando-se a esfera A  até uma certa altura e soltando-a (Fig. 
4.6b), verifica-se que ela fica imóvel depois de se chocar contra a esfera B, enquanto esta se eleva 
à altura da qual A foi liberada (Fig. 4.6c). A igualdade das alturas inicial de A  e final de B indica 
que a velocidade da esfera A antes do choque foi integralmente transferida à esfera B. Isso, 
naturalmente, está de acordo com o que prevê Huygens para o caso de um choque elástico entre 
dois corpos idênticos no qual um deles se encontra em repouso antes da colisão: após o impacto, 
as situações de repouso e de movimento se invertem, parando o que estava em movimento e se 
movimentando com a velocidade do corpo incidente àquele que se encontrava parado. Quando as 
duas esferas colidem novamente (Fig. 4.6d), a situação se inverte: B  fica parada e A  atinge 
praticamente a mesma altura a qual foi inicialmente solta (Fig. 4.6e). 

 
                                

                                
 
                         A                                                    B                                    A 
    
    A   B                          B                       A                               A   B                          B 

 
     (  a  )                        (  b  )                     (  c  )                         (  d  )                    (  e  )                                                         

Fig. 4.6 - Choque elástico entre duas massas pendulares. 
 
De fato, colisões entre esferas de aço, de vidro, de madeira dura etc., isto é, entre objetos 

duros, podem ser consideradas, na prática, como exemplos de colisão elástica, desde que não 

                                                 
4 CARVALHO, 1989. 
5 GOEHRING, 1975. 
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sejam violentas a ponto de danificar os corpos. Para esse tipo de colisão, a soma dos produtos das 
massas dos corpos pelos quadrados de suas respectivas velocidades após o impacto é tipicamente 
da ordem de 96% do seu valor antes da colisão6

Um outro exemplo que ilustra ainda melhor uma colisão elástica e que se desenvolve nos 
laboratórios didáticos, é do choque entre discos magnéticos em uma mesa de ar. Nesse caso, os 
ímãs que se repelem mutuamente colidem sem se tocarem. A função da mesa de ar é a de reduzir 
a níveis desprezíveis o atrito no movimento horizontal dos objetos. 

. 

 
3.4 A medida de uma ‘força’ 

 
A partir de Descartes, Kepler e Galileu, a matematização de conceitos e leis físicas se torna 

uma exigência básica para a compreensão do mundo físico. Contudo, ainda inexiste uma 
definição quantitativa (a nível de consenso) para o conceito de força. 

As forças envolvidas no choque mecânico entre dois objetos mostram-se tão mais intensas 
quanto maiores são as massas e as velocidades dos corpos que colidem. O senso comum também 
indica que é através de forças que os objetos são colocados e mantidos em movimento. Assim, 
parecia, para alguns, bastante natural considerar a quantidade de movimento de um corpo como 
uma expressão da ‘força’ que o corpo tinha ou era capaz de produzir. 

À idéia de medir a ‘força de um corpo’ por sua quantidade de movimento se opôs o 
filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), para quem o conceito de 
força sofre uma radical transformação. 

A sua teoria abriga os conceitos de ‘força viva’ e ‘força morta’. Um objeto em movimento 
possui uma ‘força viva’ (‘vis viva’), distintamente de outro, em repouso, que é dotado de uma 
‘força morta’ (‘vis mortua’). A transformação de uma ‘força morta’ em uma ‘força viva’ é per-
feitamente possível, como se observa, por exemplo, ao se soltar um objeto de uma certa altura; e 
vice-versa, quando um projétil sobe. 

De acordo com Leibniz, a ‘força de um corpo’ deve ser proporcional à sua quantidade de 
matéria e também depender da sua velocidade, embora não necessariamente da primeira potência 
dessa velocidade. Assim, denotando-se por m a massa do corpo e por )(vf  uma função de 

velocidade que precisa ser determinada, tem-se, como uma medida da  ‘força, F, de um corpo’, a 
expressão  

).(   vfmF =                                                                                                         ( 5 ) 
 

A fim de determinar )(vf , Leibniz desenvolve, basicamente, o seguinte raciocínio7

mmA =
: Para 

erguer um corpo A, de massa  a uma altura hhA 4= , faz-se a mesma ‘força’ que para 
erguer um corpo B, de massa mmB 4= , a uma altura hhB =  (Fig. 4.7). Analogamente, essas 

                                                 
6 RUTHERFORD; HOLTON; WATSON, 1980, Unit 3, p. 21. 
7 JAMMER, 1957, p. 163-164. 
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mesmas ‘forças’ estarão presentes na queda dos corpos, após terem percorrido essas mesmas 
distâncias. Assim, pode-se escrever que 

 
).(  )( BBAA vfmvfm =                                                                                          ( 6 ) 

 
                                 A  • m                                        
                                       
 
                                4h 
 

                                               B  • 4m     
                                                 h       
 

Fig. 4.7 - Segundo Leibniz, são iguais as ‘forças’ necessárias para erguer as massas m e 
4m, respectivamente, às alturas 4h e h. Assim como são também iguais as ‘forças’ 
produzidas por esses objetos ao se chocarem contra o solo, em suas quedas. 
 
De acordo com Galileu, a velocidade de um objeto em queda livre e a distância por ele 

percorrida estão relacionadas através da relação  
 

.    2 dv ∝                                                                                                               ( 7 ) 
 

Para os corpos A e B  tem-se, então, que: 
 

hvA 4    2 ∝                                                                                                             ( 8 )  
e  

hvB     2 ∝                                                                                                               ( 9 ) 
 

Dividindo ( 8 ) por ( 9 ), obtém-se 
 

4,  2

2
=

B

A

v
v  

 
. 2  BA vv =                                                                                                           ( 10 ) 

 
De ( 10 ) em ( 6 ), tornando explícita a relação entre as massas, resulta 

 
),(4  )2( BB vmfvmf =  

 
).(4  )2( BB vfvf =                                                                                              ( 11 ) 
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De acordo com a eq.( 11 ), é quadrática a função de velocidade da qual depende a ‘força de 
um corpo’. Isto é, 

 
.    )( 2vvf ∝                                                                                                        ( 12 ) 

 
De fato, a partir da relação ( 12 ), pode-se escrever 

 
,    )( 2

BB vvf ∝                                                                                                     ( 13 ) 
 

.4    )2( 2
BB vvf ∝                                                                                                 ( 14 ) 

 
Dividindo-se ( 14 ) por ( 13 ), tem-se 

 

4  
)(
)2(
=

B

B
vf
vf  

 
ou  

),(4  )2( BB vfvf =                                                                                              ( 15 ) 
 

que reproduz a eq.( 11 ). 
Desse modo, o que se constitui na medida de uma ‘força’, para Leibniz, a menos de uma 

constante, é o produto 2mv , já que de ( 12 ) em ( 5 ) resulta 
 

.    2mvF ∝                                                                                                         ( 16 ) 
 

Essa argumentação de Leibniz coloca novamente em evidência uma expressão matemática 
que, com o fator 21 , representará, a partir de meados do século XVIII, a energia cinética de um 

corpo. O que Leibniz chama de ‘força de um corpo’ está, na verdade, bem próximo do que hoje 
se denomina energia cinética. 
 
4.5 A conservação da ‘força viva’   

 
Em uma colisão elástica, como se viu através dos estudos de Huygens, a soma dos produ-

tos das massas dos corpos pelos quadrados de suas velocidades é constante (em linguagem mo-
derna, as energias cinéticas antes e depois do choque são iguais). Quando isso não ocorre e os 
corpos seguem separados após o impacto, a colisão recebe o nome de colisão inelástica (semi-
elástica, ou parcialmente elástica). 

A perda de movimento (isto é, de energia cinética) em uma colisão inelástica (e também 
em uma colisão perfeitamente inelástica, onde ela é máxima) só pode ser inteiramente entendida 
dentro de um novo quadro conceitual, no qual a grandeza física energia desempenha um papel 
central. Esse assunto, a propósito, será objeto de estudo específico em um outro momento. 
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Mesmo assim, faz-se necessária uma rápida incursão nesse novo domínio do conhecimento físico 
a fim de concluir o pensamento de Leibniz sobre o choque mecânico. 

Para Leibniz, a quantidade de força que existe no universo é constante (assim como para 
Descartes isto ocorre com relação à quantidade de movimento). Essa sua concepção pressupõe 
um universo que ‘funciona’ sem a interferência de agentes estranhos a ele, isto é, sem a influência 
de entidades divinas; uma idéia que hoje é aceita de forma indiscutível no meio científico, mas 
que no século XVII ainda enfrentava resistências. Mas Leibniz vai mais longe ainda, ao afirmar 
que a quantidade de ‘força’ se conserva em qualquer colisão! 

A conservação da ‘força viva’ em um choque elástico de dois corpos de massas 1m  e 2m  

pode ser facilmente entendida a partir da relação 2  mvF ∝ , e do resultado encontrado por 
Huygens,  

constante,        2'
22

2'
11

2
22

2
11 =+=+ vmvmvmvm                                                          ( 17 ) 

 
para esse tipo de choque. Assim, de fato,  
 

.      '
2

'
121 FFFF +=+                                                                                              ( 18 ) 

 
Mas e quanto a uma colisão inelástica, onde a perda de movimento e, por conseguinte, de 

‘força’, nos termos de Leibniz, é evidente? 
Colisões inelásticas são fenômenos macroscópicos onde a perda de ‘força’ é apenas 

aparente, explica Leibniz. Quando dois corpos macios ou não elásticos colidem, não há perda de 
‘força’ porque parte da ‘força’ dos corpos é espalhada entre as suas pequenas partes (isto é, entre 
as suas moléculas). 

Aos olhos de hoje, pode-se entender essa explicação de Leibniz, que na verdade se trata de 
pura especulação (pois ele não tem como comprová-la), como precursora do moderno princípio 
da transformação da energia, que aplicado ao caso de uma colisão inelástica relaciona o 
decréscimo de energia cinética ao aumento da energia interna (e conseqüentemente da 
temperatura) dos corpos que colidem.8

Por outro lado, a transformação de uma ‘força viva’ em uma ‘força morta’ e de uma ‘força 
morta’ em uma ‘força viva’, como a que ocorre nos movimentos de subida e de descida de um 
projétil, traz consigo a idéia de transformação do movimento em alguma outra coisa e desta em 
movimento, novamente. A ‘força viva’ que impulsiona o projétil não se perde. Ela, de alguma 
forma, é ‘armazenada’ na subida e progressivamente ‘recuperada’ na descida, até atingir o seu 
valor inicial quando o projétil retorna ao ponto de lançamento. Novamente aqui se pode ver, em 
estado latente, as primeiras sementes de uma idéia que, refinada e fazendo parte de um sólido e 
denso quadro conceitual, mais tarde, evidenciará relações de transformação de energia cinética 
em energia potencial gravitacional e vice-versa. 

 

                                                 
8 JAMMER, 1957, p. 163-164. 
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Fig. 4.8 - ( a ) John Wallis, por Godfrey Kneller;  ( b ) Christiaan Huygens, e ( c ) Gottfried 
Wilhelm Leibniz  
 

(  b  ) 

(  a  ) 

(  c  ) 
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4.6 A conservação da quantidade de movimento em uma colisão: os estudos   
newtonianos   

Para Descartes, um corpo em movimento possui uma força interna, que ele chamou de 
‘força de movimento de um corpo’. Aceitando as leis 1 e 2 do sábio francês, atribuídas por Deus à 
natureza (seção 3.3), Newton intuiu que a mudança no estado de repouso ou de movimento de um 
corpo deveria estar intimamente relacionada à causa externa que a produziu. “Ali estava uma 
nova abordagem da força, na qual os corpos eram tratados como objetos passivos das forças 
externas incidentes sobre eles, e não como um veículo ativo da força incidindo sobre outros.”9

Considerando os resultados de Wallis e Huygens sobre o choque mecânico como 
igualmente relevantes e dignos de registro, mas percebendo que além de uma nova concepção de 
‘força’ o tema exigia um tratamento teórico e experimental adequado às condições reais 
envolvidas em um choque, Isaac Newton (1642-1727) decidiu investigar esse assunto em toda a 
sua extensão, levando em conta tanto a resistência do ar como a elasticidade dos corpos 
envolvidos. Para isso, recorreu ao pêndulo, estudando experimentalmente diversas situações de 
colisão frontal entre objetos esféricos macios, duros, iguais e diferentes. 

 

Depois de mostrar como encontrar as velocidades de duas massas pendulares ime-
diatamente antes e depois de uma colisão, Newton comenta os resultados que obtém a partir de 
uma série de experimentos10

 :  

Assim, experimentando com pêndulos de 10 pés11, tanto com corpos iguais como desiguais, e fazendo os 

corpos concorrerem [isto é, chocarem-se] após uma descida através de grandes espaços, como de 8, 12 ou 

16 pés, sempre encontrei, com erro inferior a 3 polegadas12

 

, que quando os corpos concorriam 

diretamente [colisão frontal], mudanças iguais em direção às partes contrárias eram produzidas em seus 

movimentos (...) 

Em linguagem moderna, o que Newton conclui com as suas experiências é que, em um 
choque frontal entre duas massas pendulares A e B, as variações das quantidades de movimento 
de cada corpo antes e depois de choque são sempre iguais e opostas, isto é, 

 
.   BA pp  ∆∆ −=                                                                                                     ( 19 ) 

 
As três experiências apresentadas a seguir13

iAp
 corroboram essa relação. Nelas, as grandezas 

 e 
iBp

  de um lado, e 
fAp   e 

fBp , de outro, representam, respectivamente, as quantidades de 

movimento de duas esferas A e B  imediatamente antes e imediatamente após a colisão frontal 
entre elas.  
                                                 
9 WESTFALL, 1995, p. 47. 
10 NEWTON, 1990, p. 26. 
11 1 pé = 30,48 cm. 
12 1 polegada = 2,54 cm. 
13 Id, p. 26-27. 
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Experiência 1

 

: “Se uma massa pendular, A , incide com 9 partes de movimento [isto é, 
com uma quantidade de movimento de 9 unidades] sobre uma outra, B, que se encontra em 
repouso e nesta colisão perder 7 partes [ou seja, 7 unidades da sua quantidade de movimento 
original], ela continua o seu movimento com 2, enquanto a outra se desloca com 7 partes.” (Fig. 
3.9)  

 
                                                                                                            
 
 
 
 
A 
 
                     
                    A     B                                                                A     B                                                     
                                               0                 x                         
 
     9 partes                                                                    2 partes       7 partes 
  
                     (  a  )                                                                   (  b  ) 
      
 

iiippp
if AAA

 792 −=−=−=∆  
                                                                                            

iiippp
if BBB

 707 =−=−=∆  
 

.   BA pp  ∆∆ −=  

 
Fig. 4.9 - Colisão frontal de uma massa pendular em movimento com outra que se encontra 
em repouso. Situação imediatamente antes do choque ( a ) e imediatamente após o impacto 
( b ), e o estabelecimento da relação .  BA pp  ∆∆ −=  
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Experiência 2 A: “Se os corpos concorressem com movimentos contrários,  com 12 partes 

de movimento e B  com 6, então se A retrocedesse com 2, B  recuaria com 8, havendo uma 
variação de 14 partes de movimento de cada lado. Pois, subtraindo 12 partes do movimento de A, 
nada restará; mas subtraindo 2 partes mais, um movimento de 2 partes será gerado na direção 
[sentido] contrária; e, assim, subtraindo 14 partes do movimento do corpo B , que era de 6 partes, 
é gerado um movimento de 8 partes na direção [sentido] contrária.” (Fig. 3.10) 

 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
A                                    B                  
 
                     
                    A     B                                                                       A       B                                                     
                                                      0                  x                         
 
    12 partes       6 partes                                                 2 partes       8 partes 
 
                      (  a  )                                                                          (  b  ) 
      
 

iiippp
if AAA

 14122 −=−−=−=∆  
                                                                                            

iiippp
if BBB

 14)6(8 =−−=−=∆  
 

.   BA pp  ∆∆ −=  

 
Fig. 4.10 - Choque frontal entre duas esferas que se movimentam em sentidos opostos.  
Situação imediatamente antes do impacto ( a ) e imediatamente após a colisão ( b ), e a 
obtenção da relação .  BA pp  ∆∆ −=  
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Experiência 3

A
: “Mas, se ambos os corpos se movessem na mesma direção [sentido], sendo 

 o mais rápido, com 14 partes de movimento, e B  o mais lento, com 5, e após a reflexão 
[impacto] A seguisse com 5, B  prosseguiria com 14 partes, sendo 9 partes transferidas de A para 
B .” (Fig. 3.11) 

 
 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                     
                   A     B                                                              A    B                                                     
                                               0                  x                         
 
    14 partes         5 partes                                             5 partes            14 partes 
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Fig. 4.11 - Colisão frontal entre duas esferas que se deslocam no mesmo sentido no 
momento do choque. Situação imediatamente antes do impacto ( a ) e imediatamente após 
ele ( b ), e a determinação da relação .  BA pp  ∆∆ −=  

 
 
A eq ( 19 ), portanto, expressa a conservação da quantidade de movimento de dois corpos 

em uma colisão frontal. Reescrevendo-a, resulta  
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4.7 A concepção clássica de força    
Os experimentos de Newton com o pêndulo evidenciam que a variação da quantidade de 

movimento de uma massa pendular A, em um processo de colisão com uma outra, B, deve-se à 
ação de uma força exercida por B  sobre A; e vice-versa. Como as variações das quantidades de 
movimento dos dois corpos são iguais e opostas, é lícito pensar que também sejam iguais e 
opostas as forças envolvidas no choque. 

Designando, respectivamente, por Ap∆  e Bp∆  as variações das quantidades de movimento 

de duas massas pendulares A e B, devido a um processo de colisão entre ambas, pode-se escrever, 
de acordo com a eq.( 19 ), que  

 
.   BA pp  ∆∆ −=                                                                                                     ( 21 ) 

 
Dividindo-se ambos os membros dessa igualdade por t∆ , intervalo de tempo durante o 

qual os dois corpos exercem ações recíprocas, resulta  
 

.   
t

p
t

p BA
∆
∆

∆
∆ 

−=                                                                                                   ( 22 ) 
 

Calculando o limite para 0→t∆ , segue que 
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.   
dt
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dt
pd BA



−=                                                                                                    ( 23 ) 

 
Essa relação indica que a taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento do 

corpo A é igual e oposta à taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento do corpo 
B. 

Identificando a variação temporal da quantidade de movimento de um corpo à força 
(líquida, resultante) sobre ele (conforme Newton, “a variação do movimento é proporcional à 
força motora  impressa e tem a direção desta força”14

)( BAF


), constata-se que o primeiro termo da      
eq.( 23 ) nada mais é do que a força exercida pelo corpo B sobre o corpo A  e que o se-
gundo termo representa a força que A exerce em B )( ABF


. Ou seja, a partir da relação ( 23 ), tem-

se que    
.   ABBA FF


−=                                                                                                     ( 24 ) 

 
Estabelece-se, assim, que as forças envolvidas no choque possuem a mesma intensidade 

)( ABBA FF = , a mesma direção e sentidos opostos. Esse resultado foi generalizado por Newton 

                                                 
14 Id, p. 15-16. 



3. A dinâmica das colisões e o surgimento de uma nova física 

72 

em um enunciado conhecido como a lei da ação e da reação, ou terceira lei de Newton: “A uma 
ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos um sobre o outro são 
sempre iguais e se dirigem a partes contrárias”15

Contudo, o conceito newtoniano de força como uma interação entre dois corpos estende-se 
muito além da idéia intuitiva do senso comum que relaciona força, basicamente, às ações de 
sustentar, puxar, empurrar ou deformar alguma coisa. Isto é, dois ímãs exercem ações recíprocas, 
os planetas também se influenciam mutuamente... e não há qualquer contato físico entre as partes 
envolvidas. No capítulo 5, dentro do contexto geral da gravitação newtoniana, discute-se o 
problema da ação à distância entre dois corpos, rejeitada pelos cartesianos. 

  

 
4.8 A relação dtpdF 

=   
 

“A variação do movimento é proporcional à força motora impressa e tem a direção da 
força” é o enunciado que Newton dá à sua segunda lei do movimento. A relação  

 

dt
pdF


  =                                                                                                              ( 25 ) 
 

o traduz, em linguagem atual. 
Assim, ao enunciar a sua segunda lei, Newton não identifica, explicitamente, a força 

líquida, resultante, sobre um corpo à sua massa e aceleração. Ele relaciona força à variação tem-
poral da quantidade de movimento de um corpo, que define como o produto da massa do corpo 
pela velocidade com que ele se desloca relativamente a um observador inercial, ou seja, como 
 

.  vmp 
=                                                                                                              ( 26 ) 

 
Quando a força líquida sobre um corpo é nula, não há variação temporal da sua quantidade 

de movimento. Isto é,  
 

0    


==
dt
pdF  

 
implica que vmp 

=  é um vetor constante. Para um observador inercial, portanto, o corpo está 
parado )0( =p  ou em movimento retilíneo uniforme )0constante( ≠=p . 

Por outro lado, de ( 26 ) em ( 25 ), resulta 
 

.)(  
dt

vmdF


=                                                                                                         ( 27 ) 
 

Aplicando a regra da derivada de um produto, segue que 
 

                                                 
15 Id, p. 20. 
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,  )(  
dt
vdmv

dt
dmF



+=                                                        

 
ou 

.  )(  amv
dt
dmF 

+=                                                                                               ( 28 ) 

 
Não havendo variação da massa do corpo com o tempo,  0=dtdm e a eq.( 28 ) se reduz a  
 

.  amF 
=                                                                                                    ( 29 ) 

 
Para um amplo espectro de sistemas físicos de interesse, na mecânica newtoniana, não há 

variação de massa com o tempo e as equações ( 25 ) e ( 29 ) podem ser usadas indistintamente. 
No entanto, há sistemas em que a relação amF 

=  não se aplica. A queda de uma gota de chuva, 
durante a qual condensações de umidade e evaporação de água na gota alteram a sua massa, é um 
exemplo. 

É interessante observar que, geralmente, inicia-se o estudo da relação matemática existente 
entre a força líquida que atua sobre um corpo e sua correspondente variação de velocidade a partir 
da equação amF 

= . No ensino médio, isso parece ser mesmo inevitável, pelas limitações que o 
formalismo matemático impõe a esse assunto. No entanto, deve-se estar atento para os limites de 
validade da equação ( 29 ). Vale ressaltar que a relação amF 

=  não foi estabelecida por Newton, 
mas sim por Leonard Euler, cerca de cinqüenta anos depois de Newton ter publicado a primeira 
edição dos Principia.16,17

 

 Nesse sentido, parece indispensável uma introdução histórica à 
mecânica, tanto em nível médio como universitário, para evitar erros consagrados por um ensino 
que se volta apenas para os resultados da ciência.    

  
Fig. 4.12 - Leonard Euler (1707-1783) 
 

                                                 
16 HOLTON; BRUSH, 1976, p. 173. 
17 RAMAN, 1972. 
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5.1 À guisa de introdução 
 

Nesse capítulo, faz-se uma abordagem histórico-didática da gravitação newtoniana. Os 
recortes feitos, bem como o uso de linguagem matemática atual, com a qual o estudante de física 
está familiarizado, procuram viabilizar uma sequência de contéudos que seja do interesse desse 
estudante, destacando alguns aspectos da gênese e desenvolvimento desse fascinante mas pouco 
conhecido assunto.   

Newton desenvolve a gravitação no Livro III dos Principia. Na introdução desse livro, ele 
alerta o leitor, mesmo àquele mais versado na matemática, para as dificuldades que pode 
encontrar nas muitíssimas proposições tratadas nos Livros I e II. Assim, recomenda a leitura 
atenta das leis do movimento e das três primeiras seções do Livro I, antes de começar “O Sistema 
do Mundo”.  

Por certo, uma teoria, qualquer que seja, não se esgota no contexto de sua justificação em 
um livro. Quando a obra provoca uma revolução na ciência, como os Principia, isso é ainda mais 
evidente, pois aos aspectos conceituais se mesclam outros, de natureza epistemológica e 
ontológica.  

Newton, inegavelmente, é uma figura complexa, e enigmática muitas vezes. O amplo 
espectro de seus interesses científicos e fora da ciência mostra sobejamente isso. Nesse sentido, 
historiadores especialistas em Newton, como Richard S. Westfall (1924-1996), I. Bernard Cohen 
(1914-2003) e tantos outros, têm procurado tornar a sua obra mais acessível aos estudiosos em 
geral. Sem a mediação deles, seria bastante difícil, ou até mesmo impossível, um diálogo rico e 
produtivo entre a história e o ensino da mecânica. 

 

       
Fig. 5.1 - Cohen, com os Principia, e uma obra clássica de Westfall, sobre a vida de Isaac 
Newton. 

 
5.2 A correspondência de Newton com Hooke 
 

Em seus primeiros questionamentos sobre o movimento dos corpos, Newton não foi exce-
ção à regra do senso comum, pois acreditava que uma força inerente aos corpos os mantinha em 
movimento quando não mais em contato com seus agentes motores. 
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Nos Princípios da filosofia de Descartes e nos Diálogos sobre os dois principais sistemas 
do mundo de Galileu, Newton deparou-se com a concepção inercial do movimento e, 
particularmente em Descartes, com dois problemas formulados e imperfeitamente respondidos: a 
mecânica dos choques e a dinâmica do movimento circular.1

Da adesão de Newton à inércia retilínea (em oposição à ‘inércia circular’, de Galileu
 

2

Ocorre que o estudo do movimento circular, por cientistas como René Descartes (1596-
1650) e Christiann Huygens (1629-1695), entre outros, estava fortemente baseado no conceito de 
força centrífuga (termo cunhado por Huygens), sendo essa força identificada com a tendência, ou 
mesmo ‘esforço’ do objeto em rotação de se afastar do centro em torno do qual revoluciona

) e de 
seus estudos com o pêndulo, resultaram as suas três leis, e o equacionamento da primeira dessas 
questões. É evidente que essas leis também solucionam o segundo problema, pois são leis gerais 
da mecânica e não regras para resolver esta ou aquela situação. Contudo, o problema do 
movimento circular demandou mais tempo para a sua plena compreensão por Newton. 

3

De acordo com a concepção vigente, uma trajetória circular estável, como a de uma pedra 
em uma funda, exigia a ação de uma força sobre o corpo em rotação, proveniente de quem o 
girava, para compensar o seu efeito centrífugo.  

. 

Em 1679, o físico inglês Robert Hooke (1635-1703) sugeriu uma mudança radical na 
análise dinâmica de um movimento circular. Ele supôs, sem no entanto comprovar, que o des-
locamento de um corpo em uma trajetória curvilínea é o resultado da combinação de dois movi-
mentos: um inercial, ao longo da tangente à curva, e outro atrativo em direção ao centro da traje-
tória (Fig. 5.2).  

 
 
 
 
                                             . 
                                          F


 

 

                                                     
v   

Fig. 5.2 - Para um movimento curvilíneo, a tangente à curva, em cada ponto da trajetória, 
representa a direção do movimento puramente inercial que o objeto teria se não sofresse a 
ação contínua de uma força atrativa dirigida para o centro da trajetória. 

 
Embora as leis de Kepler (principalmente as duas primeiras) não tivessem plena aceitação 

                                                 
1 WESTFALL, 1995, p. 46. 
2 PEDUZZI, 1998, p. 371-372. 
3 Como se sabe, a tendência centrífuga de um corpo em rotação está diretamente relacionada à observação do corpo a 
partir de um sistema de referência que gira junto com ele. 
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no meio científico do século XVII antes da publicação e compreensão dos Principia newtoniano, 
é certo que elas sugeriam que o Sol se constituía em um centro de força que, de alguma maneira 
ainda não claramente explicada, arrastava os planetas ao seu redor.  

Seguidor de Kepler, mas adotando a dinâmica corrente do movimento circular, a nível de 
simples conjectura, pois desconhecia a matemática da força centrífuga, Alfonso Borelli (1608 - 
1679), um professor de matemática da Universidade de Pisa, acreditava na existênca de um 
equilíbrio de forças entre a ação solar e a tendência centrífuga dos planetas. Não fosse assim, 
pensava, os planetas projetar-se-iam em direção ao Sol em um movimento espiralado ou, então, 
abandonariam as curvas de suas órbitas, analogamente ao que ocorre com uma pedra quando 
deixa uma funda.4

A suposição revolucionária de Hooke, aplicada ao movimento orbital, abria uma nova 
perspectiva teórica: ela implicava o abandono da noção corrente de força centrífuga, e do equi-
líbrio de forças que a sua existência demandava em órbitas estáveis, em favor de uma única força, 
centrípeta, dependente do corpo central. 

 

De acordo com Hooke, a órbita estável de um corpo celeste em torno de um centro de 
força, como a da Lua ao redor da Terra, ou de um planeta em volta do Sol, pressupunha uma 
espécie de equilíbrio ou balanço dinâmico, dependente da velocidade, do raio da trajetória 
circular e da intensidade da força central, de modo a que o corpo girante não seguisse por uma 
tangente à órbita e igualmente não se precipitasse em direção ao corpo central. 

Em correspondência que manteve com Newton, por sua própria iniciativa, no final de 
1679, Hooke procurou, inicialmente, saber a opinião de Newton sobre a sua “hipótese de compor 
os movimentos dos planetas em um movimento direto segundo a tangente e em um movimento 
de atração em direção ao corpo central”5

Sendo já bem conhecida, à epoca, a ‘regra’ da força centrífuga,  

. Segundo Hooke, esta força de atração deveria ser 
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o Sol e o planeta. 

 

,    
2

r
vf ∝                                                                                                             ( 1 ) 

 
obtida e publicada por Huygens em 1673, não era difícil, a partir dela e da terceira lei de Kepler, 
chegar à dependência da força com o inverso do quadrado da distância, 
 

,1    2r
f ∝                                                                                                             ( 2 ) 

 
ao menos para órbitas circulares (seções 5.6 e 5.9). Mas os planetas não descrevem trajetórias 
circulares... 

                                                 
4 BUTTERFIELD, 1992, p. 135. 
5 COHEN, 1988, p. 273. 
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Em uma outra correspondência, Hooke simplesmente incitava Newton a dar uma solução 
para o problema fundamental do movimento planetário, a ser válida a sua hipótese que, em 
terminologia moderna, tem o seguinte enunciado: “Se uma força atrativa central faz um objeto 
desviar-se de um caminho inercial e mover-se em uma curva, que tipo de curva resulta se esta 
força varia com o inverso do quadrado da distância?”6

Newton foi sempre evasivo em suas respostas a Hooke, o que acabou encerrando a corres-
pondência entre ambos, porque se sentiu pressionado a demonstrar, matematicamente, resultados 
que o próprio Hooke não lograra conseguir. “Como Newton muito corretamente supôs, uma coisa 
é fazer uma boa conjectura e outra é encontrar uma verdade matemática e suas conseqüências. A 
primeira é fácil, mas a segunda é difícil.”

 

7 Além disso, conforme evidenciam os apontamentos de 
Newton, a compreensão que ele tinha da dinâmica do movimento circular antes de sua 
correspondência com Hooke não diferia da de outros estudiosos, que atribuíam ao corpo girante 
um estado de equilíbrio entre duas forças iguais e opostas.8

O legado de Hooke a Newton não foi a dependência da força com o inverso do quadrado 
da distância, que também era admitida, mas não provada, se a órbita não fosse circular, por outros 
cientistas da época. Tampouco foi a idéia de atração, que já era mencionada por William Gilbert 
(1540-1603), antes de 1600, a partir de seus estudos experimentais e de discussão qualitativa 
sobre o magnetismo. Concebendo a Terra como um gigantesco ímã, Gilbert não apenas 
considerava que a sua influência podia se estender até a Lua como também admitia uma 
reciprocidade de ações entre a Terra e a Lua. 

 

A hipótese original de Hooke sim, aceita por Newton, indicou-lhe a direção correta para a 
análise precisa de um movimento curvilíneo, e da dança dos planetas, em especial.  
 
5.3 Sobre o significado dinâmico da segunda lei de Kepler e a lei da força 
centrípeta para o movimento em uma cônica  

Segundo o princípio da inércia, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de 
movimento uniforme em linha reta, a menos que seja compelido a alterar o estado em que se en-
contra por uma força resultante externa. Assim, se os planetas são, a cada instante, desviados de 
linhas retas tangentes às suas órbitas, é lícito pensar que estejam sujeitos a forças atrativas 
proveniente do centro de força.  

Adotando a hipótese de Hooke, Newton não apenas demonstra que um objeto com uma 
componente inercial de movimento e sujeito a uma força centrípeta se desloca em uma trajetória 
curvilínea, como também estabelece que o seu movimento se processa de acordo com a segunda 
lei de Kepler, ou lei das áreas.  

                                                 
6 COHEN, 1981. 
7 COHEN, 1988, p. 275. 
8 WESTFALL, 1995, p. 148. 
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Newton inicia a sua demonstração considerando, em primeiro lugar, um movimento 
puramente inercial (Fig. 5.3). Seja P um ponto qualquer fora da direção de movimento do objeto. 
Ligando P aos pontos A, B, C, D e E, formam-se os triângulos PAB, PBC, PCD e PDE, que têm 
áreas iguais, pois suas bases são iguais e todos têm a mesma altura, 

 

.
2
          PDE ΔPCD ΔPBC ΔPAB Δ
hxbAAAA ====                                                       ( 3 ) 

 
Portanto, a segunda lei de Kepler se aplica a um movimento retilíneo uniforme, já que, 

para iguais intervalos de tempo, um segmento traçado do ponto P ao objeto varre áreas iguais. 

 
Fig. 5.3 - Na ausência de força (ou sob força resultante nula), um corpo em movimento 
percorre distâncias iguais, b , em iguais intervalos de tempo, t∆ . 

 
Em seguida, admite que o corpo da Fig. 5.4 recebe um impulso instantâneo ao atingir o 

ponto B, isto é, que sofra a ação de uma certa força em um intervalo de tempo tão pequeno 
quanto se possa imaginar, dirigido para o ponto P. Como resultado da combinação do movimento 
uniforme original com a componente do movimento decorrente do impulso na direção de P, o 
objeto se desvia da sua trajetória inicial, movimentando-se ao longo do segmento BC’ (Fig. 5.4), 
Tendo o impulso ocorrido apenas no ponto B, o corpo se desloca em movimento retilíneo uni-
forme até atingir o ponto C’. Se nesse ponto o corpo receber um novo impulso momentâneo diri-
gido para P, ele novamente mudará de direção, deslocando-se ao longo do trajeto C’D’, e de D’ 
para E’ se um novo impulso atuar no ponto D’, em direção a P. 

 
Fig. 5.4 - Os pontos B, C’, D’ e E’ representam posições em que o corpo sofre a ação de 
impulsos instantâneos dirigidos a P. Nos intervalos (BC’), (C’D’) e (D’E’) o corpo se 
desloca com velocidade constante, embora de módulo diferente em cada intervalo. 
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Sendo iguais os intervalos de tempo em que o corpo se movimenta nos trechos AB, BC’, 
C’D’ e D’E’, estará se demonstrando a validade da segunda lei de Kepler para essa situação se os 
triângulos PAB, PBC’, PC’D’ e PD’E’ tiverem áreas iguais. Isto é o que será feito a seguir. 

Na Fig. 5.5(a), reproduz-se os dois primeiros triângulos da Fig. 5.4. As áreas desses 
triângulos são, respectivamente, iguais à metade das áreas dos retângulos PABY e PBC’X (Fig. 
5.5(b)). Como as áreas PXY e AC”B são iguais, o mesmo ocorrendo com as áreas PAC” e YBC’, 
as áreas dos retângulos PABY e PBC’X são iguais, já que a área PBY é comum a ambos. Assim, 

   
.  PBC' PAB ∆∆ AA =                                                                                                 ( 4 ) 

 
Generalizando-se esse resultado, pode-se escrever 

 
.    E'PD' D'PC' PBC' PAB ∆∆∆∆ AAAA ===                                                                ( 5 ) 

                        
Fig. 5.5 - (a) Para mostrar que PBC' PAB A  A ∆∆ = , (b) faz-se uso de retângulos auxiliares, 

nos quais os triângulos PAB e PBC’ estão inseridos. 
 

Aumentando o número desses triângulos, diminuindo correspondentemente suas larguras 
(ou seja, t∆ ), verifica-se que a linha poligonal vai se tornando progressivamente menos abrupta. 
Quando os intervalos entre os impulsos tendem a zero, a força (dirigida a P) pela qual o corpo é 
desviado da tangente à curva atua continuamente e a linha poligonal se torna uma curva suave.  

A partir da Fig. 5.6, que Newton apresenta no Livro I dos Principia, ele faz as seguintes 
considerações9

 :  

(...) Pelo mesmo argumento, se a força centrípeta atuar sucessivamente em C, D, E, etc., e fizer o corpo, 

em cada [intervalo de] tempo, descrever as linhas retas CD, DE, EF, etc., elas irão todas situar-se no 

mesmo plano; e o triângulo SCD será igual ao triângulo SBC, e SDE a SCD, e SEF a SDE. E, portanto, 

em tempos iguais, áreas iguais são descritas em um plano imóvel; e, por composição, quaisquer somas 

                                                 
9 NEWTON, 1990, p. 50. 
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SADS, SAFS, daquelas áreas, estão uma para a outra como os tempos nos quais são descritas. Então, 

faça o número daqueles triângulos aumentar, e suas larguras diminuírem in infinitum; e (pelo Corolário 

IV, Lema III) seu perímetro final ADF será uma linha curva. Portanto, a força centrípeta, pela qual o 

corpo é continuamente retirado da tangente dessa curva, atuará continuamente; e quaisquer áreas 

descritas SADS, SAFS, que são sempre proporcionais aos tempos em que são decritas, serão, também 

nesse caso, proporcionais àqueles tempos. Q.E.D 

  
Fig. 5.6 - Figura relativa a Proposição I, Teorema I, dos Principia.  
 
Depois de mostrar que um segmento traçado do centro de força a um corpo que gira, varre 

áreas proporcionais aos tempos de movimento, Newton demonstra, na Proposição II (Teorema II), 
que se um corpo se move em uma trajetória curvilínea plana tal que um segmento traçado do 
corpo a um ponto fixo ou em movimento uniforme descreve áreas proporcionais aos tempos, 
então sobre o corpo age uma força dirigida a esse ponto.  

É importante destacar que Newton não obteve, pura e simplesmente, a lei das áreas de 
Kepler. Ele deu um significado dinâmico a esta lei ao provar que, sobre um corpo em movimento 
curvilíneo, atua, continuamente, uma força centrípeta.  

Na proposição XI, Problema VI, Newton investiga a lei da força centrípeta sobre um corpo 
cuja trajetória é uma elipse. Demonstra, então, que essa força varia com o inverso do quadrado da 
distância do corpo ao foco onde se acha o centro de força.  

Nas proposições XII, Problema VII e XIII, Problema XIV, respectivamente, ele aborda as 
duas outras cônicas, a hipérbole e a parábola, encontrando que a lei da força centrípeta para esses 
movimentos também varia com o inverso do quadrado da distância do corpo ao centro de força. 

O problema inverso é abordado por Newton na Proposição XVII, Problema IX: se a força 
centrípeta sobre um corpo é inversamente proporcional ao quadrado da sua distância a centro de 
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força, então a trajetória que esse corpo descreve é uma seção cônica: uma elipse, uma parábola ou 
uma hipérbole, dependendo da sua velocidade.  

É interessante observar, como faz Cohen, que Newton trata as leis de Kepler na mesma 
ordem que o próprio Kepler: primeiro a segunda e depois a primeira. “O que parecia inicialmente 
um modo de proceder bastante invulgar acabou por se traduzir numa progressão lógica 
fundamental que é a oposta à sequência que teria sido seguida numa abordagem empírica ou 
observacional.”10

 
 

5.4 Regras para filosofar  
 

No começo do Livro III do Principia, “Sobre o sistema do mundo”, Newton estabelece 
quatro regras para conduzir o raciocínio em filosofia11

 .  

Regra I   
Não se deve admitir mais causas para as coisas naturais do que aquelas que são 

verdadeiras e suficicientes para explicar seus fenômenos.  
A natureza é simples, nada faz em vão. Em vão seria fazer mediante muito o que pode ser 

feito mediante pouco.  
Regra II  
Por isso, tanto quanto seja possível, é preciso atribuir as mesmas causas aos efeitos 

naturais do mesmo gênero.  
Como no caso da respiração no homem e em um animal; da queda de pedras na Europa e 

na América; da luz no fogo de cozinha e no Sol; da reflexão da luz na Terra e nos planetas.   
Regra III  
Devem se considerar como qualidades de todos os corpos aquelas que não podem 

aumentar nem diminuir e que afetam a todos os corpos sobre os quais é possível fazer 
experimentos.   

As qualidades dos corpos se esclarecem, e são estendidas a outros corpos, mediante 
experimentos. Não se deve dar vazão a fantasia dos sonhos contra a segurança dos experimentos.  
A extensão dos corpos não se nos revela senão através dos sentidos, e estes não alcançam a todos 
os corpos, é verdade. Entretanto, como todos os corpos sensíveis são extensos, atribui-se 
universalmente essa propriedade a todos os corpos. Através da experiência, confere-se dureza aos 
objetos. Uma vez que a dureza do todo provém da dureza das partes, é lícito concluir que são 
duras as partículas indivisas não apenas dos corpos sensíveis, mas de todos os demais. Conclui-se 
que a impenetrabilidade é uma propriedade de todos os corpos a partir da sensação, das 
                                                 
10 COHEN, 1988, p. 203. 
11 NEWTON, 1987, p. 615-618. 
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experiências vivenciadas, e não da razão. A partir das propriedades dos corpos observados, 
infere-se que todos os corpos tendem a perseverar no repouso ou no movimento em função de 
uma propriedade chamada inércia12

 .  

 A extensão, a dureza, a impenetrabilidade, a mobilidade e a força de inércia do todo resultam 
da extensão, da dureza, da impenetrabalidade, da mobilidade e da força de inércia das partes; 
daí se conclui que as menores partes de todos os corpos, são extensas, duras, impenetráveis, 
móveis e dotadas de força de inércia. Esse é o fundamento de toda a filosofia.  
E continua Newton:  
Finalmente, se através de experimentos e observações astronômicas se infere que todos os corpos ao 

redor da Terra gravitam para ela, segundo a quantidade de matéria que cada um possui; que a Lua 

gravita para a Terra de acordo com a sua quantidade de matéria; que nosso mar gravita para a Lua; que 

todos os planetas gravitam mutuamente entre si; e que a gravidade dos cometas para o Sol é similar, 

haverá de se dizer, em virtude dessa regra, que todos os corpos gravitam entre si. E inclusive será mais 

forte o argumento sobre a gravitação universal a partir dos fenômenos, que sobre a impenetrabilidade 

dos corpos; já que desta não temos nenhuma experiência nos corpos celestes e tampouco observação 

alguma.  
Regra IV  
As proposições obtidas por indução a partir dos fenômenos, não obstante as hipóteses 

contrárias, devem ser consideradas, na filosofia experimental, como verdadeiras, exata ou muito 
aproximadamente, até que surjam outros fenômenos que as tornem ou mais exatas ou expostas a 
exceções.  
 
5.5 Fenômenos 
 

Seguindo-se ao enunciado das regras, no Livro III, Newton enuncia seis fenômenos.13
   

Fenômeno I  
Que os planetas que circundam Júpiter, por raios traçados ao centro de Júpiter, 

descrevem áreas proporcionais aos tempos de percurso, e que seus tempos periódicos, estando 
as estrelas fixas em repouso, estão como a 3/2ª potência de suas distâncias deste centro.   

Newton sustenta essa afirmação a partir de dados relativos aos tempos períodicos dos 
quatro satélites galileanos de Júpiter e das distâncias desses satélites ao centro de Júpiter, obtidas 
das observações de Borelli, Townly (com micrômetro), Cassini (com telescópio) e do mesmo 
Cassini pelo eclipse dos satélites.   

                                                 
12 Newton não utiliza a palavra inércia, mas sim o termo força de inércia.  
13 NEWTON, 2008, p. 189-194. 
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Fenômeno II  
Que os planetas que circundam Saturno, por raios traçados ao centro de Saturno, 

percorrem áreas proporcionais aos tempos de percurso; e que seus tempos periódicos, estando 
as estrelas fixas em repouso, estão como a  3/2ª potência de suas distâncias deste centro.   

Os tempos períodicos de cinco satélites de Saturno e de suas distâncias ao centro deste 
astro, obtidas por Cassini, corroboram essa afirmação.    

Fenômeno III  
Que os cinco planetas primários, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, giram em suas 

diversas órbitas ao redor do Sol.  
Fenômeno IV  
Que estando as estrelas fixas em repouso, os tempos periódicos dos cinco planetas 

primários e (seja do Sol ao redor da Terra, ou) da Terra ao redor do Sol, são como a 3/2ª 
potência de suas distâncias médias ao Sol.   

Essa proporção, constatada pela primeira vez por Kepler, é agora consensual entre os 
astrônomos, frisa Newton, que apresenta os tempos periódicos em relação às estrelas fixas, dos 
planetas e da Terra girando ao redor do Sol, em dias e em partes decimais de um dia; e as 
distâncias médias dos planetas e da Terra ao Sol (de acordo com Kepler e Boulliau).  

Fenômeno V  
Então os planetas primários, por raios traçados à Terra, descrevem áreas que não são em 

absoluto proporcionais aos tempos, mas as áreas que eles percorrem por raios traçados ao Sol 
são proporcionais aos tempos de percurso.   

Fenômeno VI  
Que a Lua, por um raio traçado ao centro da Terra, descreve uma área proporcional ao 

tempo de percurso.   
Conforme Newton, “é verdade que o movimento da Lua é um pouco perturbado pela ação 

do Sol, mas ao estabelecer estes Fenômenos, desprezo estes erros pequenos e insignificantes.  
 
5.6 A lei da força centrípeta para órbitas circulares  

Dos planetas do sistema solar, Mercúrio é o que apresenta a maior excentricidade (e = 
0,206). Seguem-se, em ordem decrescente, Marte (e = 0,093), Saturno (e = 0,056), Júpiter (e = 
0,048), Terra (e = 0,017) e Vênus (e = 0,007). Na perspectiva de um tratamento didático de um 
certo segmento da gravitação newtoniana, deduz-se nessa seção a lei de força sobre um planeta 
considerando-o como um corpo que descreve uma trajetória circular em torno de um centro de 
força fixo – o Sol. Nesse caso, o tratamento matemático é bastante simples. 
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 Para uma órbita circular (Fig. 5.7), a segunda lei de Kepler garante a uniformidade do 
movimento. Assim, a aceleração centrípeta do planeta tem módulo constante e, em linguagem 
matemática atual, pode ser escrita vetorialmente como 

 

.  
2

ru
r

va 
−=                                                                                                          ( 6 ) 

 
v é o módulo da velocidade orbital do planeta, constante, e ru  um vetor unitário na direção radial, 

que aponta do centro para fora da circunferência.  
                                                v  
                                                                  ru  
                                                      r        pm  

                                                  •       
                                                sm  

 
 

Fig. 5.7 - Um corpo de massa pm  movimenta-se circularmente em torno de um centro de 
força atrativo de massa sm . A distância entre as massas é r. 

 
A velocidade e o período do movimento, T, estão relacionados pela equação 

 

.2  
T

rv π
=                                                                                                            ( 7 ) 

 
De ( 7 ) em ( 6 ), obtém-se 
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2
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−=                                                                                                     ( 8 ) 

 
Valendo a segunda lei de Newton não apenas para os movimentos terrestres mas também 

para os movimentos dos corpos celestes, a força de atração do Sol sobre o planeta, spF


, resulta 
 

.4    2

2

rppsp u
T

rmamF  π
−==                                                                                  ( 9 ) 

 
O sinal negativo nessa expressão indica que spF


 tem sentido oposto ao do vetor ru , sendo, 

portanto, uma força atrativa. 
Por outro lado, de acordo com a terceira lei de Kepler, a razão entre o cubo da distância 

média de um planeta ao Sol e o quadrado do seu período de revolução tem o mesmo valor para 
todos os planetas do sistema solar, isto é,  
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Para uma órbita circular, rr = . Portanto, 
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De ( 11 ) em ( 9 ), 
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Assim, a força atrativa que continuamente desvia um planeta do seu movimento inercial é 
proporcional à massa do planeta e varia com o inverso do quadrado da sua distância ao Sol. 

A seguir, estabelece-se a lei da gravitação universal considerando-se as órbitas planetárias 
circulares.   

 
5.7 A lei da gravitação para órbitas circulares (centro de força fixo)  

Seja pm  a massa de um planeta que se movimenta circularmente em torno de um centro de 
força fixo, o Sol, de massa sm , como mostra a Fig. 5.7. 

De acordo com a eq. ( 12 ), a intensidade da força atrativa exercida pelo Sol sobre o 
planeta, spF , é proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado da dis-

tância entre os dois corpos. Ou seja,  
 

psp mF     ∝                                                                                                         ( 13 ) 
 

e 

.1    2r
Fsp ∝                                                                                                         ( 14 ) 
 

Pela terceira lei de Newton, a força exercida pelo Sol sobre o planeta, spF


, é, em módulo, 

igual à força exercida pelo planeta sobre o Sol, psF


, 
 

.  pssp FF =                                                                                                          ( 15 ) 
 

Como o Sol exerce sobre o planeta uma força proporcional à massa do planeta, pela 
simetria da situação, a força que o planeta exerce sobre o Sol deve ser proporcional à massa solar, 

 
.    sps mF ∝                                                                                                         ( 16 ) 

 
Das relações ( 15 ) e ( 16 ), resulta que 

 
.    ssp mF ∝                                                                                                         ( 17 ) 
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Através das relações ( 13 ), ( 14 ) e ( 17 ), conclui-se, então, que a intensidade da força 

exercida pelo Sol sobre o planeta é proporcional ao produto das massas pm  e sm 14

 

 e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o Sol e o planeta, ou seja 

.    2r

mm
F ps

sp ∝                                                                                                   ( 18 ) 
 

Vetorialmente, 
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Por outro lado, multiplicando e dividindo o termo à direita da eq.( 12 ) pela constante sm , 

obtém-se  
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kF  π
−=                                                                                   ( 20 ) 

 
Comparando ( 19 ) e ( 20 ), conclui-se que smk24π  é a constante de proporcionalidade 

que transforma a proporcionalidade da relação ( 19 ) na igualdade da eq.( 20 ). Designando por G  
essa constante,  
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segue que 
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Das equações ( 15 ) e ( 22 ), resulta 
 

.    2r

mGm
FF ps

pssp ==                                                                                         ( 23 ) 
 

Essa relação mostra que a força de atração gravitacional mútua entre o Sol e um planeta é 
diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da 
distância que os separa.  

A simplificação da situação física, para tratamento matemático elementar, não esconde a 
originalidade do pensamento de Newton, o passo gigantesco que o distancia de qualquer outro 
cientista da época. É na ação recíproca entre dois corpos, enfatizada em sua terceira lei (a qual faz 
parte de uma teoria mecânica matematicamente formulada), que se encontra a essência da 
gravitação universal.   

                                                 
14 Se uma grandeza é proporcional a duas grandezas independentes, ela é proporcional ao produto de ambas. 
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Como diz Newton na regra III das regras para filosofar (seção 5.4):   
 (...) se através de experimentos e observações astronômicas se infere que todos os corpos ao redor da 

Terra gravitam para ela, segundo a quantidade de matéria que cada um possui; que a Lua gravita para a 

Terra de acordo com a sua quantidade de matéria; que nosso mar gravita para a Lua; que todos os 

planetas gravitam mutuamente entre si; e que a gravidade dos cometas para o Sol é similar, haverá de se 

dizer, em virtude dessa regra, que todos os corpos gravitam entre si. 
 
Assim, a eq.( 23 ) é válida não apenas entre o Sol e um planeta, mas também para quais-

quer pares de corpos de massas 1m  e 2m  separados por uma distância r (Fig. 5.8), isto é, 
 

.    2
21

1221 r
mGmFF mmmm ==                                                                                  ( 24 ) 

 
                                                             

21mmF


               

               
12mmF


                                              2m  

           1m                           r 
                

Fig. 5.8 - A força de atração gravitacional exercida por 1m  sobre 2m , 
1221 mmmm FF = , é, 

em módulo, igual à força gravitacional produzida por 2m  sobre 1m , 
12mmF


.  

 
A generalização da eq.( 23 ) para qualquer sistema de dois corpos implica que a constante 

G tenha validade geral, isto é, seja uma constante universal (como a velocidade da luz e a 
constante de Planck). Não é possível provar isso. Contudo, não existe evidência experimental que 
contradiga essa suposição. Desse modo, até prova em contrário, G é a mesma para a interação 
gravitacional entre todos os corpos do universo. 

A filosofia natural aristotélica está definitivamente superada. O universo, como um todo, é 
regido pelas mesmas leis físicas.   

 
5.8 Aceleração da gravidade para pontos na superfície da Terra e externos a 

ela 
 

Através da lei da gravitação universal e da segunda lei de Newton, pode-se entender 
porque a aceleração dos corpos em queda livre é independente das suas massas. Assim, o módulo 
da força de atração gravitacional da Terra sobre um corpo a uma altura h  da sua superfície 

Terra) da raio( =<< TRh  é 
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onde Tm  e cm  são, respectivamente, as massas da Terra e do corpo envolvido. Ao se escrever 

essa equação, está se fazendo uso de um importante resultado obtido matematicamente por 
Newton, que é o de que um corpo esférico massivo atrai pequenos objetos em suas imediações, 
como se toda a sua massa estivesse concentrada em seu centro geométrico. Daí a razão de se 
considerar no denominador da eq. ( 25 ) a distância corpo-centro da Terra e não corpo superfície 
da Terra. 

A força com que a Terra atrai um corpo é o peso do corpo. Portanto, 
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O peso de um corpo em queda, desprezando a resistência do ar, é a força resultante sobre 

ele. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, 
 

,    gmamP cc ==                                                                                                 ( 27 ) 
 

onde g é o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra ou para pontos muito próximos 
dela. 

Da igualdade das equações ( 26 ) e ( 27 ) resulta 
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Dessa forma, no ‘vácuo’, uma pluma e uma pedra, soltas simultaneamente de uma mesma 

altura, caem juntas, por estarem ambas sujeitas a uma mesma aceleração, já que g não depende da 
massa do corpo em queda. 

Na obtenção da eq. ( 28 ), considerou-se h desprezível em relação a TR . Mas e se isso não 

ocorrer, como, por exemplo, no caso de um corpo em órbita terrestre (Fig. 5.9)?  

  
Fig. 5.9 - Um corpo de massa cm  orbita a uma altura h em relação à superfície da Terra. O 

peso, abstraindo-se qualquer resistência ao movimento do corpo, é a força resultante sobre 
ele. Para maior clareza, o desenho não obedece proporções corretas entre TR  e h. 
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Nesse caso, o peso do corpo é 
 

.
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Pela segunda lei de Newton, 
 

,'  gmP c=                                                                                                           ( 30 ) 
 

sendo g’ o valor da aceleração da gravidade a uma distância hRr T +=  do centro da Terra. 

Das equações ( 29 ) e ( 30 ), obtém-se 
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;  ' 2r
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ou seja, a intensidade da aceleração da gravidade é diretamente proporcional à massa da Terra e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância a que se encontra o corpo do centro da Terra. 
Naturalmente, para 0→h , TRr → , caso em que as equações ( 32 ) e ( 28 ) fornecem o mesmo 
resultado. Por conseguinte, a validade da eq. ( 32 ) é para  TRr ≥ .  

 
5.9 O sistema Terra-Lua 

 
Considerando-se como circular a órbita da Lua em torno da Terra, fixa (Fig. 5.10), a 

aceleração centrípeta da Lua é 
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onde v é a velocidade orbital da Lua, TLR  a distância centro da Terra-centro da Lua e ru  um 

vetor unitário, de direção radial, com o sentido da Terra para a Lua.  

 
Fig. 5.10 - O sistema Terra-Lua, com a Lua girando em torno da Terra, fixa.  
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Expressando a velocidade em função do período do movimento e da correspondente 
distância percorrida pela Lua em sua órbita nesse intervalo de tempo, tem-se que 
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T
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De ( 34 ) em ( 33 ), resulta 
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Para calcular a intensidade dessa aceleração, é necessário conhecer os valores de TLR  e T. 

A distância (média) do centro da Terra até o centro da Lua é de km 10 x 84,3 5 , que corresponde, 

aproximadamente, a 60 raios terrestres,  
 

. 60  m 10 x 3,84  8
TTL RR ≅=                                                                              ( 36 ) 

 
O período da Lua em torno da Terra é 

 
s. 400 86 x 27,3  dias 3 27,  ==T  

 
Por conseguinte, a intensidade da aceleração centrípeta da Lua em volta da Terra vale 
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Esse número corresponde, aproximadamente, a 2)601(  do valor da aceleração da 

gravidade na superfície da Terra. Ou seja, 
 

.)
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Reescrevendo a eq. ( 36 ) e elevando-a ao quadrado, obtém-se 
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De ( 38 ) em ( 37 ), resulta 
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Por outro lado, aplicando a eq. ( 32 ) para o satélite natural da Terra, segue que 
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Pela eq. ( 28 ), a aceleração da gravidade na superfície da Terra, ou para pontos muito 
próximos dela, é 
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Dividindo ( 40 ) por ( 41 ), resulta 

 

,)(  2

TL

TL
R
R

g
a

=  

 

.)(  2 g
R
Ra
TL

T
L =                                                                                                   ( 42 ) 

 
Como se observa, esse último resultado, encontrado a partir da dinâmica newtoniana da 

atração gravitacional entre dois corpos, está em plena concordância com o módulo da aceleração 
centrípeta da Lua em torno da Terra, obtido através da eq. ( 39 ) por argumentos puramente 
cinemáticos, o que corrobora a teoria da gravitação de Newton. 

Ou seja, a intensidade da aceleração da gravidade terrestre na Lua é, de fato, como prevê a 
teoria da gravitação universal para um corpo situado a uma distância de 60 raios terrestres, 

2)601(  do valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra (um raio terrestre).  
 
5.10 A queda da maçã e o seu significado no contexto da gravitação universal  

Em 1665, uma terrível peste assolou Londres, alastrando-se às cidades universitárias de 
Cambridge (onde residia Newton) e Oxford. Isso obrigou Newton a se retirar para a propriedade 
rural de sua mãe em Woolsthorpe, onde permaneceu a maior parte do tempo, até 1667.  

 

  
Fig. 5.11 - “O grande incêndio de Londres” (artista holandês desconhecido). O fogo que 
assolou Londres entre 2 e 5 de setembro de 1666 destruiu segmentos inteiros dessa cidade.  
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Através de um informe autobiográfico redigido em 1718, aos 76 anos de idade, Newton 

afirma que foi nos anos da peste, quando estava no auge o seu interesse pela filosofia e pela 
matemática, que ele considerou a hipótese de a gravidade terrestre se estender até a órbita da Lua. 
Esse fato estaria diretamente vinculado ao (lendário ou verdadeiro?) episódio da queda da maçã, 
que teria desencadeado em Newton a idéia da gravitação universal. Mas, no informe, Newton 
nada menciona sobre essa ligação. 

A história da maçã foi publicada pela primeira vez em 1727, por  Voltaire – pseudônimo 
adotado por François-Marie Arouet (1694-1778), em 1718 – um dos divulgadores de Newton no 
continente europeu. No livro “Elementos da filosofia de Newton”, ele faz o seguinte relato:   

Um dia, no ano de 1666, Newton retirado no campo, e vendo caírem frutos de uma árvore, segundo me 

contou sua sobrinha (Senhora Conduitt), entregou-se a uma profunda meditação sobre a causa que arrasta 

assim todos os corpos numa linha que, se fosse prolongada, passaria mais ou menos pelo centro da Terra. 

Qual é, ele se perguntava, essa força que não pode vir de todos esses turbilhões imaginários 

demonstrados como falsos? Ela age sobre todos os corpos na proporção de suas massas, e não de suas 

superfícies. Ela agiria sobre o fruto que vejo cair dessa árvore, mesmo que a árvore tivesse três mil, dez 

mil toesas. Se isso for verdade, essa força deve agir desde o lugar onde está o globo da Lua até o centro 

da Terra. Se for assim, esse poder, qualquer que seja, pode pois ser o mesmo que faz os planetas 

tenderem para o Sol, e faz os satélites gravitarem em torno de Júpiter.15
     

Biógrafos de Newton, também fizeram registro desse episódio. Em um manuscrito sobre a 
vida de Newton, concluido em 1752, mas só publicado no século XX, o Reverendo William 
Stukeley (1687-1765), membro da Royal Society, afirma ter ouvido do próprio Newton menção 
explícita à maçã, em uma visita que fez ao sábio inglês em abril de 1726. Conforme Stukeley, 
depois de cearem, e estando a temperatura bastante amena, ele e Newton dirigiram-se ao jardim 
para tomar chá, à sombra de algumas macieiras. Entre outras coisas da agradável conversa que 
mantiveram, Newton teria revelado a Stukeley que ele se encontrava sentado (provavelmente em 
um ambiente tão acolhedor quanto aquele), em uma situação contemplativa, quando a idéia da 
gravitação lhe veio à mente, ocasionada pela queda de uma maçã.  

Ao fazer uma cronologia de suas descobertas, Newton, com freqüência, as situa em data 
anterior àquelas que evidenciam a análise dos fatos históricos. Isso parece ter sido uma estratégia 
empregada por ele para argumentar contra os seus adversários (notadamente Leibniz e Hooke) em 
controvérsias sobre prioridades.16 Conforme ressalta Cohen, o relato de Stukeley não prova que a 
história é verdadeira; prova que Newton a contou.17

                                                 
15 VOLTAIRE, 1996, p. 163 

 

16 COHEN, 1988, p. 285. 
17 COHEN, 1993.  
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John Conduitt (1688-1737), outro biógrafo de Newton, marido da Senhora Conduitt 
(Catherine Barton, sobrinha de Newton), faz o seguinte relato:   

No ano de 1666... quando meditava num jardim, ocorreu-lhe que o poder da gravidade (que 
derrubara uma maçã da árvore no chão) não estava limitado a uma certa distância da Terra, 
mas deveria estender-se muito além do que se costumava pensar. Por que não até a Lua?, disse 
ele a si mesmo, e, se assim fosse, isso deveria influenciar seu movimento e talvez mantê-la em 
sua órbita; ao que ele se pôs a calcular qual seria o efeito dessa suposição (...) e tomando a 
estimativa comumente utilizada pelos geógrafos e nossos navegadores antes de Norwood medir 
a Terra, de que havia 60 milhas inglesas contidas num grau de latitude na superfície da Terra, 
seu cálculo não concordou com a sua teoria e o inclinou a alimentar a idéia de que, junto com  
a força da gravidade, poderia haver uma mistura de força que a Lua teria se fosse arrastada por 
um vórtice (....).18

  

Como já foi enfatizado no começo desse capítulo, antes da correspondência com Hooke o 
entendimento que Newton tinha sobre a dinâmica do movimento circular não era, essencialmente, 
diferente do de Borelli e outros estudiosos, que supunham existir sobre o corpo girante um 
equilíbrio de forças ou tendências opostas: uma em direção ao centro da órbita e outra para fora 
do centro. 

Assim, uma coisa é estender a gravidade terrestre à órbita da Lua, uma concepção 
extraordinária, em si mesma, e de grande impacto conceitual. Outra, é entender o seu significado 
em um contexto muito mais amplo de idéias – o de uma gravitação universal, que enfatiza a 
interação mútua entre dois corpos. A tentativa de um vínculo linear e direto entre ambas é 
insustentável face às concepções de Newton em uma época histórica de grande turbulência 
conceitual (os redemoinhos de Descartes em uma explicação mecânica da gravidade, o papel 
central da força centrífuga nos movimentos circulares, etc.). 

Mas se efetivamente Newton fez algum cálculo, à época, qual foi ele?  
Conforme demonstrou o historiador John Herivel, analisando alguns dos primeiros escritos 

de Newton sobre força e movimento, Newton derivou a lei rv2 , para a aceleração centrífuga de 

um corpo em movimento circular, dez anos antes de Huygens (em um trabalho de 1673, mas que 
não publicou). Em um manuscrito sem título, provavelmente redigido entre 1666 e 1668,  
analisado por Cohen19

Newton calcula a tendência que um corpo em movimento circular tem de se afastar do 
centro de rotação determinando, em um certo tempo, até onde o corpo, com essa mesma 
tendência, se moveria ao longo de uma direção retilínea, segundo a tangente, se não houvesse 

, Newton faz uso dessa relação para calcular a tendência da Lua em se 
afastar da Terra. 

                                                 
18 CONDUITT apud WESTFALL, 1995, p. 50-51. 
19 COHEN, 1983, pp. 260-264. 
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qualquer impedimento ao seu movimento. Ele “mede a tendência a se afastar (ainda que não a 
‘força centrífuga’) mediante a aceleração, e a aceleração através da distância que se moveria 
livremente um corpo segundo a regra de Galileu para a aceleração uniforme, por uma linha reta 
em um certo tempo.” Calcula então quanto desceria um corpo se sua tendência a se aproximar do 
centro, em virtude de sua gravidade, fosse de igual magnitude que sua tendência a afastar-se do 
centro no equador, como resultado da rotação diária da Terra. Obtém que, em um segundo, essa 
distância é de pés )1085( , ou polegadas. )95(  Tendo em vista que nesse mesmo intervalo de 

tempo um corpo, sob a ação da força da gravidade, cai 16 pés, conclui que na superfície da Terra 
a força da gravidade é 350 vezes maior do que a tendência centrífuga. Assim, “a rotação terrestre 
não pode fazer com que os corpos se afastem ou saltem para o ar”, como diz Newton.20

Considerando a seguir que em diferentes círculos as tendências para os centros são como 
os semidiâmetros divididos pelos quadrados dos tempos de revolução, isto é, que  

  

 

 ,    2T
Df ∝                                                                                                          ( 43 ) 

 
Newton compara ‘o esforço da Lua para se afastar do centro da Terra’ com a tendência centrífuga 
sobre a superfície da Terra no equador, obtendo que esta é 12,5 vezes maior do que aquela.  

Sendo a força da gravidade na superfície da Terra 350 vezes maior do que a tendência 
centrífuga nessa superfície, a força da gravidade na superfície terrestre é 4.375 (350 x 12,5) vezes 
maior do que a tendência centrífuga da Lua em órbita terrestre.  

Com ‘melhores dados’ (usando 4.000 milhas de 5.280 pés para o raio equatorial), Newton 
poderia ter chegado a um valor de 3.584 para esse cálculo; portanto, muito próximo de 3.600, 
caso tivesse suposto que a proporção entre a tendência centrífuga da Lua e a força da gravidade na 
superfície terrestre é o inverso da razão entre o quadrado da distância da Lua ao centro da Terra 
(60 raios terrestres) e o quadrado do raio da Terra.  

Naturalmente, Newton poderia ter estabelecido mentalmente tal comparação sem tê-la escrito, o que 

evidenciaria que o resultado calculado de 4. 375 se afastava de cerca de 21,5% do valor teórico de 3.600, 

como mais tarde disse ter feito (quando escreveu sobre essas coisas por volta de 1718); contudo, não há 

provas documentais de que ele tenha feito isso.21
    

Nesse manuscrito, Newton combina a terceira lei de Kepler com a relação ( 43 ), 
demonstrando que a tendência dos planetas a se afastarem do Sol é inversamente proporcional 
aos quadrados de suas distâncias a esse astro. Assim, sendo  

 
  ,    32 DT ∝                                                                                                       ( 44 ) 

 

                                                 
20 Id, p. 260-261. 
21 COHEN, 1983, p. 262. 
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f ∝                                                                                                          ( 45 ) 

 
Quando Conduitt se refere a episódio da maçã, ele diz que o cálculo de Newton não 

concordou com sua teoria, o que teria levado Newton “a alimentar a idéia de que, junto com a 
força da gravidade, poderia haver uma mistura da força que a Lua teria se fosse arrastada por um 
vórtice”22

Segundo Westfall, “reveladoramente, Conduit introduziu o vórtice”, enfatizando, com isso, 
o quão Newton estava distante da gravitação universal, e em ‘sintonia’ com o espírito da filosofia 
mecanicista da época, cartesiana, em essência.   

. 

 
Não obstante, Newton deve ter tido algo em mente ao comparar a força centrífuga da Lua com a 

gravidade, e há todas as razões para crer que a queda de uma maçã tenha estado na origem disso... 

Alguma coisa tinha que exercer uma pressão contrária sobre os planetas. Ademais, Newton guardou uma 

lembrança dessa ocasião e de seu cálculo, tanto que, passados mais de 50 anos, eles lhe pareceram 

constituir um acontecimento importante em sua evolução. Alguma idéia havia flutuado na fímbria de sua 

consciência, ainda incompletamente formulada, imperfeitamente focalizada, mas sólida o bastante para 

não desaparecer. Ele era moço. Teria tempo para pensar nela, como exigem as questões de grande 

porte.23
  

A queda da maçã, como um episódio descontextualizado e meramente ‘curioso’, no ensino 
da física, tem contribuído para disseminar a idéia de que “a gravitação universal surgiu diante de 
Newton num lampejo de discernimento”. Típico de relatos que fazem um mau uso da história da 
ciência junto ao ensino, esse fato vulgariza uma das mais impressionantes realizações do 
conhecimento científico. “A gravitação universal não se curvou diante dele ao primeiro esforço. 
Newton hesitou e tropeçou, momentaneamente aturdido por complexidades esmagadoras, que já 
eram imensas na simples mecânica e que foram várias vezes multiplicadas pelo contexto glo-
bal.”24

Como mais uma vez explica Cohen
 

25, é preciso analisar a plausibilidade de determinadas 
situações para poder aferir a sua viabilidade. Assim, é bastante provável que Galileu tenha 
deixado cair um par de pesos, no mesmo instante, de uma mesma altura, alguma vez em sua vida. 
Parece no entanto claro que não foi a partir da Torre de Pisa26

No caso newtoniano, a insustentabilidade teórica de uma associação direta da gravitação 

. Contudo, ao se enfatizar esse epi-
sódio em Galileu, sem o devido cuidado, novamente a título de ‘curiosidade’, acaba-se passando 
a idéia, por demais simplificada, de um Galileu meramente empirista.  

                                                 
22 Id, p. 51. 
23 WESTFALL, 1995, p. 51. 
24 Id, p. 51. 
25 COHEN, 1993. 
26 PEDUZZI, 1998,  p. 359. 
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universal à queda de uma maçã parece mais do que evidente.  A correspondência de Newton com 
um importante astrônomo da época reforça essa interpretação.  

 
5.11 A breve correspondência com Flamsteed e o encontro com Halley  

No final de 1680, Newton troca uma interessante e esclarecedora correspondência com o 
astrônomo inglês John Flamsteed (1646-1719), a partir da qual se pode concluir que, apesar de 
sua avançada compreensão da dinâmica do movimento orbital de um planeta, ele não havia ainda 
chegado à lei da gravitação universal. 

O assunto em questão era o aparecimento, no céu, de dois cometas: um observado antes do 
alvorecer, no começo de novembro, que desaparecera no fim do mês, e o outro que surgira em 
meados de dezembro, no começo do anoitecer. 

Discordando dos demais astrônomos, Flamsteed acreditava que os dois cometas eram, na 
verdade, um só. De acordo com a teoria que apresentou a Newton, o cometa de novembro havia, 
tão somente, invertido o curso do seu movimento nas imediações do Sol (fazendo meia volta, sem 
circulá-lo), aparecendo, novamente, no mês seguinte.   

À época, “a maior parte da opinião abalizada afirmava que os cometas eram corpos 
estranhos, não relacionados com o sistema solar e não regidos por suas leis. Em seus escritos 
sobre os cometas, Hooke os excluíra da atração entre os corpos cósmicos que havia postulado. 
Aparentemente, o astrônomo Edmund Halley (1656-1742) era de opinião semelhante, em 
1680.”27

De qualquer modo, nas duas cartas que escreve a Flamsteed, criticando a sua teoria, 
Newton mostra não ter estendido a lei do inverso do quadrado também para os cometas.  

 Também para Descartes, os cometas erram pelos céus das infindáveis estrelas fixas.   

Contudo, quando em 1682 surge o cometa que mais tarde viria a ser conhecido como o 
cometa de Halley, verifica-se que já há, em Newton, uma total reformulação sobre o que ele havia 
inicialmente pensado acerca do movimento desses astros. Ocorre que, desde Flamsteed, Newton 
havia se empenhado em coletar o maior número possível de dados já registrados sobre cometas.   

Num conjunto de proposições sobre eles, ao lado de afirmações de que o Sol e os planetas tinham uma 

gravitação para os seus centros que decrescia conforme o quadrado da distância, e de que a gravitação do 

Sol era muito maior do que a dos planetas, Newton havia abandonado a teoria das trajetórias retilíneas 

dos cometas e aceitado as trajetórias curvas. O ponto de maior curvatura coincidia com o ponto do 

periélio. Quando o cometa voltava, a curva era uma oval; quando não voltava, era quase uma hipérbole. 

Qualquer que tivesse sido a relutância de Newton na primavera de 1681, a essa altura ele já reconhecia a 

aplicação da dinâmica orbital dos planetas aos cometas.28
    

                                                 
27 WESTFALL, 1995, p. 154-155. 
28 Id, p. 155. 
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Em 1684, Newton recebe a visita de Halley, que trouxe com ele uma célebre pergunta na 
história da gravitação. Para entendê-la melhor, importa ressaltar q/-* 5ue com a recente 
publicação da fórmula de Huygens para a força centrífuga em um movimento circular, 
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diversos cientistas, entre eles Christopher Wren (1632-1723), Hooke e o próprio Halley, fazendo 
uso da relação de Huygens e da terceira lei de Kepler, haviam concluído que a força centrífuga 
(ou centrípeta, para Hooke) agindo sobre um planeta decrescia segundo o inverso do quadrado da 
distância do planeta ao Sol. Isto é, em notação moderna, sendo 
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segue, de ( 49 ) em ( 48 ), que  
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A partir de ( 50 ) em ( 46 ), obtém-se  
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Desse modo, fica bastante claro, como já foi frizado anteriormente, que  
(...) o problema formulado por Hooke a Newton no inverno [verão, no hemisfério sul] de 1679-80 era 

igual ao que várias pessoas haviam definido para si praticamente ao mesmo tempo. Na verdade, tratava-

se da grande pergunta sem resposta com que a filosofia natural se confrontava – a derivação das leis do 

movimento planetário de Kepler a partir de princípios da dinâmica.29
  

De acordo com um relato quase contemporâneo dessa visita, feita por Abraham DeMoivre, 
ocorreu o seguinte:   

                                                 
29 Id, p. 158 
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Em 1684, o doutor Halley foi visitá-lo em Cambridge e, depois de passarem algum tempo juntos, 

perguntou-lhe como ele pensava que seria a curva descrita pelos planetas, supondo-se que a força de 

atração do Sol fosse inversa ao quadrado de suas distâncias a ele. Sir Isaac Newton retrucou 

imediatamente que seria uma elipse, ao que o doutor, com grande alegria e assombro, perguntou-lhe 

como ele sabia disso; ora, disse ele, eu a calculei; ao que o doutor Halley pediu-lhe seu cálculo sem 

maiores delongas; Sir Isaac procurou entre os seus papéis mas não conseguiu encontrá-lo; mas prometeu 

refazê-lo e depois lhe enviar (...)30
  

Algum tempo depois, Halley recebeu de Newton muito mais do que havia solicitado. 
Newton remeteu-lhe um pequeno tratado de nove páginas intitulado De motu corporum in gyrum 
(Do movimento dos corpos em uma órbita).   

Este não apenas demonstrava que a órbita elíptica implicava uma força inversamente proporcional ao 

quadrado em direção a um foco, como também esboçava uma demonstração do problema original: a 

força inversamente proporcional ao quadrado implicava uma órbita cônica, que é uma elipse para 

velocidades abaixo de um certo limite.31
  

Em 1687 Newton publicava os “Princípios matemáticos da filosofia natural”, uma das 
obras mais fascinantes do conhecimento científico.    
 
5.12 A dinâmica newtoniana como generalização das leis de Kepler – crítica à 

posição empírico-indutivista  
Ao apresentar o cerne da argumentação empírico-indutivista que sustenta que a lei da 

gravitação pode ser obtida indutivamente a partir das leis de Kepler, o físico, historiador e 
filósofo da ciência Pierre Duhem (1861-1916) estrutura-a na forma de três assertativas básicas32

a)  Da lei das áreas, Newton teria intuido que cada planeta está constantemente sujeito a 
uma força que tem a direção da reta que passa pelos centros do Sol e do planeta; 

: 

b)  A lei das órbitas seria, para Newton, uma indicação da dependência da força com a 
distância e, em particular, o ponto de partida para a sua demonstração de que a força de atração é 
inversamente proporcional ao quadrado da distância; 

c)  A terceira lei de Kepler teria evidenciado a Newton que se diferentes planetas fossem 
mantidos a uma mesma distância do Sol, sofreriam, por parte deste, atrações proporcionais às 
suas respectivas massas. 

Assim, estando presente nas leis de Kepler a essência da ação exercida pelo Sol sobre um 
planeta, teria cabido a Newton, por indução, chegar à formulação matemática de uma lei de 
atração de validade geral para todos os corpos no universo.  

                                                 
30 Id, p. 159. 
31 Id, p. 159. 
32 DUHEM, 1974, p. 191. 
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Ocorre que a lei das órbitas, que atribui trajetórias elípticas de diferentes excentricidades 
ao movimento planetário, apresenta o Sol como um centro de força fixo em um dos focos dessas 
elipses. Esse astro age sobre cada planeta mas não se constitui, ele próprio, em objeto de ne-
nhuma ação por parte dos planetas. 

A situação é análoga para o caso de um planeta e seus satélites: o planeta, como um 
referencial de força, gera sobre cada satélite uma força atrativa proporcional à massa do satélite e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância do satélite ao planeta (isto é o que evidencia 
a eq.( 12 ), obtida, como se recorda, considerando como circular a órbita de um planeta (satélite) 
em torno do Sol (planeta)). Com isso, de fato, resulta que as forças de atração exercidas por um 
planeta sobre dois satélites eventualmente localizados a uma mesma distância do planeta seriam 
diretamente proporcionais às massas dos satélites. 

A lei da gravitação universal de Newton, no entanto, afirma muito mais do que as 
proporcionalidades 
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sugeridas pelas relações ( 13 ) e ( 14 ) da seção 5.7.   

Para estabelecer o resultado  
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expresso vetorialmente e em linguagem atual, Newton fez uso da sua terceira lei: assim como o 
Sol (planeta) exerce uma força de atração sobre um planeta (satélite), também o planeta (satélite) 
exerce uma força de atração sobre o Sol (planeta) – e essas forças de ação e reação possuem 
módulos iguais. 

O significado físico consignado pela terceira lei de Newton a essa situação reveste-a de 
particularidades sem paralelos na física kepleriana. O centro de força não é imperturbável, como 
imaginava Kepler. A essência das idéias de Kepler e de Newton são, na verdade, radicalmente 
divergentes.  

As órbitas planetárias não são elípticas, são aproximadamente elípticas. O mesmo ocorre 
em relação aos satélites e seus planetas. As forças que os corpos do sistema solar exercem uns 
sobre os outros, em maior ou menor intensidade, são as causas das discrepâncias irreconciliáveis 
existentes entre o que estabelece a teoria newtoniana e o que prevêm as leis de Kepler. A des-
coberta de Netuno é um bom exemplo. 

Ocorre que o estudo da órbita de Urano, descoberto pelo astrônomo William Herschel 
(1738-1822), em 1781, revelava irregularidades (incompatibilidade entre as posições teóricas 
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previstas para esse planeta e os dados observacionais) que não podiam ser explicadas por 
perturbações provenientes apenas de Júpiter e Saturno.  

Admitindo que um novo planeta era o agente responsável por esse fenômeno, dois 
astronômos, John Couch Adams (1819-1892) e Urbain Le Verrier (1811-1877), trabalhando de 
forma independente, calcularam a órbita prevista para esse corpo celeste. Em 1846, o astrônomo 
Johann Gottfried Galle (1812-1910) encontrou o corpo procurado, corroborando, mais uma vez, a 
mecânica newtoniana e conferindo notoriedade a Adams e Le Verrier.33

A lei da gravitação universal de Newton não pode ser derivada por generalização e indução 
a partir das leis de Kepler porque, formalmente, ela contradiz essas leis. “Se a teoria newtoniana é 
correta, as leis de Kepler são, necessariamente, falsas”.

  

34

Esses fatos não invalidam a demonstração da lei da gravitação universal para órbitas 
circulares apresentada na seção 5.7. A dedução é válida para um sistema isolado constituído por 
apenas dois corpos, um dos quais possui massa infinitamente maior do que o outro. Por ser um 
sistema isolado, não pode sofrer perturbações externas. Sendo uma das massas desprezível em 
relação à outra, o ‘corpo central’ pode ser considerado fixo, mesmo sofrendo força por parte do 
outro corpo que, dessa forma, orbita a seu redor. 

 

Essa última situação é, sem dúvida, bastante peculiar pois, rigorosamente, não existe na 
natureza. Mas é por aproximações sucessivas, ou seja, examinando em graus de complexidade 
crescente o problema da interação gravitacional entre dois corpos que Newton estabelece uma das 
leis fundamentais do mundo material. 

Na introdução da seção XI dos Principia35

Para demonstrar didaticamente a incompatibilidade da terceira lei de Kepler com a 
mecânica newtoniana, considere um sistema isolado constituído por dois corpos de massas 

, Newton explica que a atração de um corpo em 
direção a um centro imóvel de força inexiste na natureza. Pela terceira lei do movimento, as ações 
entre dois corpos são sempre recíprocas e iguais em intensidade. Nem o corpo que atrai nem 
aquele que é atraído está em repouso – ambos giram em torno do centro comum de gravidade do 
sistema que constituem.   

1m  e 

2m  sujeitos à ação recíproca (Fig. 5.12)   
Não havendo influência externa sobre o sistema, a força resultante sobre 1m  provém 

inteiramente de 2m . Designando por 21F


 essa força e aplicando a segunda lei de Newton para o 
movimento de 1m , resulta 

 

.      1
11121 dt

vdmamF



==                                                                                         ( 53 ) 

                                                 
33 No começo do século XX, descobriu-se que também Mercúrio apresentava irregularidades em sua órbita. Nesse 
caso, no entanto, a mecânica newtoniana não conseguiu solucionar o problema, que só foi resolvido por uma outra 
teoria científica, a relatividade geral einsteiniana. 
34 Id, p. 193. 
35 NEWTON, 1990, p. 189. 
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                                        y                              21F


 
                                                              1m    •                         12F


        

                                                                             r                                             
                                                   1r

                                           • 2m  
                                                            2r

  

                                         0                                          x 
 
                             z 

 
Fig. 5.12 - Dois corpos, constituindo um sistema isolado, interagem mutuamente segundo 
forças que têm a direção do segmento de reta que os une. 1r

  e 2r
  são, respectivamente, os 

vetores posição de 1m  e 2m  relativos à origem do referencial inercial xyz. A distância 
entre 1m  e 2m  é rr =

 . 
 

Analogamente, a equação de movimento para 2m  é  
 

,      2
22212 dt

vdmamF



==                                                                                       ( 54 ) 

 
sendo 12F


 a força que 1m  exerce sobre 2m . 

De ( 53 ) e ( 54 ), 
 

,  
1

211
m
F

dt
vd



=                                                                                                         ( 55 ) 

 

.  
2

122
m
F

dt
vd



=                                                                                                         ( 56 ) 

 
Fazendo ( 55 ) - ( 56 ) , 

 

,    )  (
2

12

1

21
21 m

F
m
Fvv

dt
d




−=−                                                                                   ( 57 ) 
 

De acordo com a terceira lei de Newton,  
 

2112    FF


−=                                                                                                         ( 58 )  
e 

).1  1(   )  (
21

2121 mm
Fvv

dt
d

+=−
                                                                             ( 59 ) 

 
Designando por  

 
2-121     vvv 

=−                                                                                                      ( 60 ) 
 



A gravitação newtoniana 

104 

a velocidade de 1m  em relação a 2m , segue, de ( 59 ), que 
 

),1  1(   
21

21
2-1

mm
F

dt
vd

+=


 

 

),  (   
21

12
212-1 mm

mmFa +
=
                                                                                         ( 61 ) 

 
sendo 2-1a  a aceleração de 1m  em relação a 2m .  

Isolando 21F


 em ( 61 ), 
 

. )
  

(  2-1
21

21
21 a

mm
mmF 

+
=                                                                                         ( 62 )  

 
Analogamente, 

 

. )
  

(  1-2
21

21
12 a

mm
mmF 

+
=                                                                                         ( 63 ) 

 
Para o caso de um sistema isolado constituído pelo Sol )( 1 smm = e por um planeta 

)( 2 pmm = , a eq.( 63 ) fica 
 

, )
  

(  -sp
ps

ps
sp a

mm
mm

F 

+
=                                                                                       ( 64 ) 

 
onde spF


 é a força de atração gravitacional do Sol sobre o planeta e spa -

  a aceleração centrípeta 

do planeta. Desse modo, inserindo as relações ( 6 ) e ( 22 ) nessa equação, resulta 
 

),( )
  

(  )(
2

-
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r

ps u
r

v
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u

r

mGm 
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+
=−  

 

. )
  

1(  
2

-
2 r

v
mmr

G sp

ps +
=                                                                                        ( 65 ) 

 
A relação entre a velocidade orbital e o período de revolução é 

 

.2  - T
rv sp
π

=                                                                                                        ( 66 ) 
 

De ( 66 ) em ( 65 ), obtém-se 
 

.4 )
  

1(  2

2

2 T
r

mmr
G

ps

π
+

=                                                                                      ( 67 ) 

 
Assim, a razão entre o cubo da distância entre os dois astros e o quadrado do período de 

revolução do planeta resulta  
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π

                                                                                         ( 68 ) 

 
Como o segundo termo dessa equação varia em função da massa do planeta considerado, a 

razão 23 Tr  não é a mesma para todos os planetas do sistema solar, contrariando o que 

estabelece a terceira lei de Kepler para o movimento planetário. 
De fato, a eq.( 68 ) se reduz à eq.( 10 ) somente quando a razão sp mm tende a zero, isto é, 

quando sp mm << . Fisicamente, essa situação equivale à revolução de um corpo em torno de um 

centro de força fixo, que ocupa um dos focos da elipse kepleriana (ou, como se viu na seção 5.7, 
o centro de uma circunferência, que constitui um caso particular de elipse que tem os dois focos 
coincidentes).  
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6.1 À guisa de introdução  
Idéias, conceitos e teorias bem sedimentados e de ampla aceitação resistem a 

conhecimentos que (aparentemente) demonstram as suas insuficiências e se apresentam mais 
promissores (ao menos para os seus autores). Isso não é exceção, mas a regra na ciência. A 
substituição da física cartesiana pela newtoniana é mais um exemplo. 

Contudo, aqueles que consideram que a decisão fria e racional deve sempre orientar todos 
os juízos na ciência, muitas vezes se surpreendem com a presença de deliberadas estratégias de 
convencimento que transcendem o domínio da argumentação meramente científica, ou de atitudes 
e procedimentos mais drásticos, que ferem a ética, como os que fazem uso da pressão do poder 
(político, econômico, etc.) e de outros meios nada científicos para acelerar, ou até forçar, uma 
dada escolha em um embate paradigmático.1

Sem dúvida, foram muitas as dificuldades que os estudiosos da época encontraram nos 
Principia mathematica, um livro escrito sob uma nova matemática, à luz de novos conceitos e 
regido por uma filosofia que rejeitava o exercício da razão sem o fundamento da experiência. Não 
se pode negar que são sempre desconcertantes concepções científicas, epistemológicas e 
ontológicas que divergem drasticamente das que são aceitas.   

   

Assim, no âmbito científico-filosófico, a crítica à teoria dos vórtices cartesianos e a 
concepção de ciência que a sustentava foi certamente indispensável, e Newton e seus seguidores 
não mediram esforços nesse sentido. Entretanto, a nova física também requeria muitos 
esclarecimentos para a sua afirmação, pois trazia consigo conceitos de difícil entendimento, como 
o espaço absoluto e a ação instantânea à distância, cuja análise fomentava discussões metafísicas 
e teológicas.    

A par disso, e de modo a dar um maior impulso à aceitação dos Principia mathematica na 
Inglaterra, que ainda se encontrava fortemente impregnada pela física cartesiana dos vórtices, 
vários anos após a primeira edição dos Principia, e mesmo depois da publicação da “Óptica” em 
1704, os newtonianos empreenderam uma série de ações, entre elas:   

▪ a divulgação da nova ciência em aulas populares;  
▪ as críticas dirigidas principalmente às obras cartesianas;  
▪ a redação de livros de acordo com os preceitos do novo espírito científico;  
▪ a substituição paulatina nas novas universidades de professores escolásticos e cartesianos 

por newtonianos ortodoxos (por influência do próprio Newton);  
▪ a eleição de Newton como presidente da Royal Society.  
As resistências à aceitação dos Principia na Europa Continental foram muito maiores. “Na 

França ela chegava à hostilidade e seu principal foco era a Academia de Ciências de Paris, bastião 

                                                 
1 PEDUZZI, 2006. 
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do cartesianismo (muito embora tenham eleito Newton seu membro associado estrangeiro em 
1699, em homenagem à sua notoriedade).”2

Ao discorrer sobre Descartes e Newton em uma de suas Cartas filosóficas, Voltaire 
explicita o imenso abismo conceitual que separava dois mundos bem distintos, em 1734: 

 

 
Ao chegar a Londres, um francês encontrará tudo muito mudado em filosofia, e também no resto. Deixou 

o mundo cheio, encontrou-o vazio. Em Paris, vê-se o universo composto de turbilhões de matéria sutil; 

em Londres, não se vê nada disso. (...) Entre vossos cartesianos tudo ocorre graças a um impulso 

incompreensível. Para o Sr. Newton, graças a uma atração cuja causa não é melhor conhecida. Em Paris 

imaginais a Terra feita como um melão. Em Londres, achatada dos dois lados. Para um cartesiano a luz 

existe no ar. Para um newtoniano, vem do Sol em seis minutos e meio. Vossa química opera com ácidos, 

alcalóides e matéria sutil. A atração domina até a química inglesa.3      

A polêmica questão da figura da Terra, se tem a forma de um elipsóide alongado no 
sentido do eixo de rotação – o melão, de que fala Voltaire – ou se o seu formato é o de um 
elipsóide cujas dimensões perpendiculares a esse eixo se estreitam do equador para os pólos, 
abrigou discussões de cunho teórico e experimental que se estenderam por um período de várias 
décadas. O consenso demandava a capitulação de um corpo de conhecimento, e com ele uma 
visão de ciência e de mundo, em favor de outro. E seus oponentes sabiam muito bem disso...  

Foi somente em meados do século XVIII que a obra de Newton lançou raízes profundas e 
definitivas na França e no cenário internacional. Pierre Louis-Moreau de Maupertuis (1698-
1759), Voltaire (1694-1778), Samuel Clarke (1675-1729) e Colin Maclaurin (1698-1746), entre 
outros, tiveram um papel importante nessa conquista.  

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 6.1 - Samuel Clarke e Voltaire. 

 
 
                                                 
2 GILLISPIE apud MORENO, 1988. 
3 VOLTAIRE, 1978, p. 23. 
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6.2 Ação à distância, princípios ativos na matéria e outras dificuldades   
Os Principia mathematica emerge em uma ciência dominada pelo mecanicismo cartesiano. 

A publicação dos Principia philosophiae, em 1644, deu origem a uma ampla divulgação do 
pensamento de Descartes, e da sua física e cosmologia, em particular. Forças de contato 
transmitidas de um corpo a outro através de choques mecânicos e as pressões da matéria sutil 
sobre corpos em posições indevidas (em termos de suas tendências centrífugas) nos redemoinhos 
de partículas do universo cartesiano eram as únicas interações facultadas à matéria e, portanto, 
constituintes fundamentais em qualquer explicação de natureza científica.  

O livro de física geral Traité de physique, de Jacques Rohault (1620-1675), publicado em 
1671, contendo uma exposição didática da teoria dos vórtices, popularizou, ainda mais e 
definitivamente, a cosmologia cartesiana no ensino universitário francês.  

Traduzido para o latim em 1674, pelo médico suíço Théophile Bonet, este livro, 
considerado de longe o melhor texto em filosofia natural de seu tempo, começou a ser utilizado 
na Inglaterra a partir de 1682, portanto, cinco anos antes da publicação dos Principia de Newton.   

A profunda divergência das mecânicas de Rohault e Newton aparece claramente na afirmativa de Rohault 

de que o movimento em um círculo é tão natural quanto em uma linha reta. A doutrina cartesiana tinha 

elementos de apelo popular. O leigo em matemática poderia entendê-la. Qualquer um já havia visto 

lascas de madeira rodopiar em redemoinhos nos rios. Qualquer um já havia visto um diminuto 

redemoinho de vento levantar a poeira em pequenos ciclones. Os planetas moviam-se como pedaços de 

madeira em redemoinhos. Estas figuras mentais eram convincentes. Ao contrário, a lei de Newton do 

inverso do quadrado na atração gravitacional nada significava para alguém não acostumado com o 

pensamento matemático.4  

O texto de Newton exigia do leitor um amplo domínio da geometria e, principalmente, a 
compreensão de uma nova matemática – o cálculo diferencial e integral – como condição 
necessária, mas não suficiente, para o entendimento das demonstrações ali desenvolvidas. 

Tal como o De revolutionibus de Copérnico, os Principia mathematica prima pela 
complexidade, sendo de uma leitura extremamente difícil. Talvez C. Gillispie, autor do livro The 
edge of objectivity (A agudeza da objetividade) tenha conseguido exprimir bem esse fato, quando 
diz que:   

É um livro intratável. É duvidoso que qualquer outra obra de influência comparável tenha sido lida por 

tão poucas pessoas. A própria comunidade científica necessitou de 40 anos de discussões, que às vezes 

assumiram o tom de controvérsia, para dominar as implicações do livro de Newton e adotar a postura da 

física clássica. Depois disso, dificilmente seria necessário que fosse lido. Bastava que existisse.5   
 

                                                 
4 CAJORI in NEWTON, 1990, p. 270. 
5 GILLISPIE apud MORENO, 1988. 
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A ausência de um texto que tornasse mais claro os conteúdos dos Principia para os 
eruditos, e os expusesse de uma forma didática para os estudantes, tornou inevitável a adoção da 
obra de Rohault como livro-texto entre os ingleses (e em outras universidades do continente 
europeu e americanas). 

Em 1697, Samuel Clarke (1675-1729), um amigo e discípulo de Newton, publicou uma 
nova versão para o latim do Traité de physique. Em comentários ao final do livro, Clarke discute 
alguns conceitos dos Principia mathematica, sem preocupações de refutar a teoria de Descartes. 
Através de quatro novas edições (1702, 1708, 1710, 1718), nas quais ele expande seus 
comentários e as notas de rodapés, habilmente dissemina a física newtoniana, fazendo-a tomar 
vulto, induzindo o leitor a perceber que os vórtices cartesianos não explicavam os fatos 
observados.  

De qualquer forma, como assinala o historiador Florian Cajori (1859-1930)6, a grande 
popularidade das sucessivas edições do livro de Rohault por Clarke pode ser atribuída ao fato de 
que o texto, como um todo, era aceitável tanto pelos seguidores de Newton quanto pelos de 
Descartes. Assim, não há dúvida de que J. Playfair está certo quando escreve na Enciclopédia 
Britânica que a filosofia newtoniana penetrou na universidade de Cambridge sob a ‘proteção’ dos 
cartesianos7

 . 

Rohault ainda era o livro-texto de Cambridge em 1730, três anos após a morte de Newton8 e quarenta e 

três anos depois do aparecimento do Principia, como se duas práticas diferentes de instrução 

prosseguissem por muitos anos sem controvérsia aberta entre as duas facções, uma favorecendo 

Descartes como exposto por Rohault, a outra favorecendo Newton como exposto nas notas de rodapé de 

Clarke, nas aulas de Whiston publicadas em 1710 e 1716, e nos ensinamentos de Richard Laughton, um 

notável instrutor em Clare Hall, Cambridge.9   

Contudo, era inequívoco que os métodos de Descartes e de Newton divergiam 
drasticamente. Para o professor de astronomia e filosofia experimental do Trinity College, Roger 
Cotes (1682-1716), que redigiu o prefácio à segunda edição dos Principia, em 1713, qualquer 
sistema explicativo deve alicerçar suas bases em princípios fundamentais provados pela 
experiência. As hipóteses, seguramente, prestam-se à discussão e ao debate, mas seu papel não 
deve ser superdimensionado. “Aqueles que tomam as hipóteses como princípios primeiros de 
suas especulações, embora mais tarde procedam com a maior precisão a partir destes princípios, 
podem realmente construir um engenhoso romance, mas que ainda assim será um engenhoso 
romance”10

                                                 
6 CAJORI in NEWTON, 1990, p. 271. 

 

7 PLAYFER apud CAJORI in NEWTON, 1990, p. 271. 
8 Outras duas traduções do livro de Rohault, por Clarke, apareceram em 1730 e 1735. 
9 CAJORI in NEWTON, 1990, p. 272. 
10 COTES in NEWTON, 1990, p. IV. 
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Por conseguinte, não basta postular (por inspiração divina, talvez) o princípio da con-
servação da quantidade de movimento e, a partir daí, derivar conclusões. É preciso, antes, 
assegurar-se de sua validade. O que Cotes defende, enfim, é a experiência como ‘base sólida para 
especulações mais nobres’. 

A teoria newtoniana da gravitação foi severamente criticada pelos que viam na atração à 
distância uma retomada das qualidades ocultas da filosofia natural aristotélica. 

O emprego nos Principia de expressões como: “Se dois corpos S e P, atraindo-se 
mutuamente com forças inversamente proporcionais ao quadrado da sua distância giram em torno 
do seu centro comum de gravidade...” (Proposição LX. Teorema XXIII)11; “Se dois corpos 
semelhantes um ao outro e constituídos de matéria igualmente atrativa...” (Proposição LXXXVII. 
Teorema XLIX)12

Christiaan Huygens é um bom exemplo da relutância da comunidade científica 
internacional em aceitar esse conceito newtoniano

 etc., parece apresentar os corpos dotados de propriedades atrativas inatas, o que 
contrastava com a concepção corrente de matéria inerte e passiva da física cartesiana. 

13. Quando da publicação dos Principia em 
1687, Huygens imediatamente concordou com a dependência da força centrípeta com o inverso 
do quadrado da distância, na dinâmica do sistema solar; mas não com o conceito de atração entre 
partículas materiais, pela falta de um princípio mecânico que desse suporte a essa explicação.14

Na Questão 31 da segunda edição inglesa da “Óptica”
 

15, publicada em 1717, Newton diz 
em que sentido utiliza o termo atração quando se refere à gravidade, ao magnetismo e à 
eletricidade: “Utilizo essa palavra aqui apenas para expressar, de modo geral, qualquer força pela 
qual os corpos tendam uns para os outros, seja qual for a causa”16

Newton nunca considerou a gravidade como uma propriedade inata da matéria. Ele 
também rejeitou a ação à distância, a influência gravitacional de um corpo sobre outro sem a 
mediação de ‘algo’. Em cartas ao reverendo Richard Bentley (1662-1742), datadas de 1692-1693, 
mas que só foram publicadas muitos anos depois, Newton deixa isso claro: “O Senhor às vezes 
fala da gravidade como essencial e inerente à matéria. Peço-lhe que não atribua essa noção a 
mim”

. 

17, afirmando, em seguida, desconhecer as suas causas, a sua origem. Em outra 
correspondência18

 , ele diz que:   

É inconcebível que a matéria bruta e inanimada devesse, sem a mediação de alguma outra coisa não-

material, atuar sobre e afetar outra matéria sem haver contato mútuo, como deveria ser se a gravitação 
                                                 
11 NEWTON, 1990, p. 193. 
12 Id, p. 244. 
13 Além do problema da ação à distância, o conceito de espaço absoluto representou um outro importante obstáculo 
à aceitação do Principia. 
14 CAJORI in NEWTON, 1990, p. 273. 
15 Questão 23 da primeira edição em latim (1706). 
16 NEWTON (Questão 31) in COHEN; WESTFALL, 2002, p. 62. 
17 Carta de Newton a Bentley apud CAJORI in NEWTON, 1990, p. 274. 
18 Id, p. 274. 
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fosse essencial e inerente a ela... Que a gravidade seja inata, inerente e essencial à matéria, de forma que 

um corpo possa atuar sobre outro a uma distância através do vácuo, sem a mediação de qualquer outra 

coisa, por e através da qual sua ação e força possa ser transportada de um para outro, é para mim um ab-

surdo tão grande que acredito que nenhum homem dotado de uma faculdade competente em assuntos 

filosóficos possa nele recair. A gravidade deve ser causada por um agente que atue constantemente de 

acordo com certas leis; mas se este agente é material ou imaterial, deixo para a consideração de meus 

leitores.  
Em carta dirigida ao físico e matemático Nicolaas Hartsoeker (1656-1725), em 1712, 

Newton se defende da acusão de estar introduzindo qualidades ocultas na filosofia natural, 
argumentando que há propriedades da matéria – a extensão de Descartes, entre elas – que não têm 
uma explicação mecânica, e que nem por isso suscitam críticas.  

Deste modo, então, a gravidade e a dureza passam por qualidades ocultas se elas não podem ser 

explicadas mecanicamente. E por que o mesmo não poderia ser dito da vis inertiae e da extensão, da 

duração e mobilidade dos corpos? Porém, nenhum homem tentou explicar essas qualidades 

mecanicamente, ou considerou-as milagres, coisas sobrenaturais, ficções ou qualidades ocultas. Elas são 

as qualidades naturais, reais, aceitáveis, manifestas, de todos os corpos; instaladas neles pela vontade de 

Deus desde o começo da criação e não passíveis de serem explicadas mecanicamente; e o mesmo com 

respeito à dureza das partículas primitivas dos corpos. E, portanto, se qualquer homem dissesse que os 

corpos atraem-se mutuamente por um poder cuja causa é desconhecida para nós; ou por um poder 

instalado na constituição da natureza pela vontade de Deus; ou por um poder instalado em uma 

substância (imaterial) na qual os corpos se movem e flutuam sem resistência, e que portanto tal 

substância não tem vis inertiae, mas age por leis diferentes das que são mecânicas – eu não sei porque 

este homem deveria ser acusado de introduzir milagres e qualidades ocultas e ficções no mundo. Pois 

mesmo o Sr. Leibniz dificilmente dirá que o pensamento é mecânico; como deveria, se explicá-lo de 

outra maneira fosse equivalente a considerá-lo um milagre, uma qualidade oculta e uma ficção.19
  

As cosmologias newtoniana e cartesiana são constructos teóricos incomensuráveis. Na 
competição entre esses dois paradigmas, ou programas de pesquisa, o fortalecimento de um 
implica na debilidade do outro. Assim, o prefácio de Cotes à segunda edição dos Principia 
explicita ao leitor objeções físicas à teoria dos vórtices de Descartes. E isto depois de passados 
vinte e seis anos do aparecimento da primeira edição dos Principia!  

Admitindo-se que os corpos celestes fossem arrastados em volta do Sol pelos redemoinhos 
de partículas sugeridos por Descartes, quando um cometa e um planeta, por exemplo, estivessem 
em uma mesma região do firmamento, deveriam possuir iguais velocidades. Mas, como 
argumenta Cotes20

                                                 
19 NEWTON apud ABRANTES, 1998, p. 97-98. 

,  

20 COTES in NEWTON, 1990, p. XII 
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(...) quando os planetas e cometas se encontram exatamente nas mesmas partes dos céus eles são arrasta-

dos com diferentes velocidades e direções. Portanto, segue necessariamente que aquelas partes do fluido 

celeste que estão às mesmas distâncias do Sol devem girar ao mesmo tempo com velocidades diferentes, 

em diferentes direções; porque um tipo de velocidade e direção é requerido para o movimento dos 

planetas e um outro para o dos cometas. Mas uma vez que isto não pode ser explicado satisfatoriamente, 

devemos afirmar ou que todos os corpos celestes não são arrastados pelos vórtices, ou, então, que seus 

movimentos são derivados não de um único vórtice, mas de vários e distintos vórtices que enchem e 

permeiam os espaços em torno do Sol.   
E continua:   
Mas se vários vórtices estão contidos no mesmo espaço e imaginamos que um penetra o outro e que 

giram com movimentos diferentes, então porque esses movimentos devem concordar com aqueles dos 

corpos arrastados por eles, que são perfeitamente regulares e realizados por seções cônicas que são às 

vezes bastante excêntricas e às vezes quase circulares?... Certamente, se estes movimentos fictícios são 

mais difíceis de serem explicados do que os movimentos verdadeiros dos planetas e cometas, parece sem 

propósito admiti-los na filosofia, uma vez que toda a causa deve ser mais simples do que o seu efeito.      
A crítica de Cotes à dinâmica dos turbilhões cartesianos deve ser vista com reservas, pois 

no céu de cada estrela os planetas e cometas se movimentam em regiões distintas, de acordo com 
as suas diferentes tendências centrífugas.  

Por outro lado, conforme Newton, em razão da tenacidade dos fluidos e do atrito entre as 
suas partes, o movimento tende muito mais a ser perdido do que ganho, ou seja, está sempre em 
declínio. Desse modo, o cosmo cartesiano não pode ser estável:   

Se enchermos três vasilhas redondas iguais, uma com água, outra com óleo e a terceira com piche 

derretido, e se os líquidos forem igualmente agitados, para que lhes seja imprimido um movimento de 

vórtice, o piche, por sua tenacidade, perderá rapidamente o movimento; sendo menos tenaz, o óleo o 

manterá por mais tempo; e a água, sendo menos tenaz, conseguirá mantê-lo pelo tempo mais longo, mas, 

mesmo assim, irá perdê-lo num curto intervalo. Daí ser fácil compreender que, se muitos vórtices 

contíguos de piche derretido tivessem o tamanho dos que algumas pessoas supõem girar em torno do Sol 

e das estrelas fixas, eles e todas as suas partes, por sua tenacidade e rigidez, transmitiriam seu movimento 

uns aos outros até ficarem todos em repouso. Vórtices de óleo ou de água, ou de alguma matéria mais 

fluida, poderiam continuar em movimento por mais tempo, mas, a menos que a matéria fosse desprovida 

de qualquer tenacidade e atrito entre as partes e de transmissão do movimento (o que não se deve supor), 

o movimento declinaria constantemente. Vendo, portanto, que a variedade de movimento que 

encontramos no mundo está sempre decrescendo, há necessidade de conservá-lo e restabelecê-lo por 

princípios ativos, como os que são a causa da gravidade pela qual os planetas e cometas conservam os 

seus movimentos em suas órbitas, e pela qual os corpos adquirem grande movimento ao cair... E, não 



Da física e da cosmologia de Descartes à gravitação newtoniana 

 115 

fosse por esses princípios, os corpos da Terra, os planetas, os cometas, o Sol e tudo o que há neles 

esfriariam e se congelariam, e se tornariam massas inativas... e os planetas e cometas não permaneceriam 

em suas órbitas.21
   

Sendo a vis inertiae um princípio passivo pelo qual os corpos mantêm o estado de repouso 
ou de movimento em que se encontram, e se deslocam proporcionalmente às forças que agem 
sobre eles, é a existência de princípios ativos na matéria, como a gravidade e o que causa a coesão 
dos corpos, que assegura a preservação do movimento e a estabilidade dos corpos. Newton não 
considera esses princípios como qualidades ocultas, mas como leis gerais da natureza, mesmo que 
suas causas não tenham sido ainda descobertas:   

Pois tratam-se de qualidades manifestas, e apenas suas causas são ocultas. E os aristotélicos deram o 

nome de qualidades ocultas não às qualidades manifestas, mas somente às qualidades que eles supunham 

estarem escondidas nos corpos e serem as causas desconhecidas de efeitos manifestos; assim seriam as 

causas da gravidade e das atrações magnéticas e elétricas... Essas qualidades ocultas sustaram o 

aperfeiçoamento da filosofia natural e, por isso mesmo, têm sido rejeitadas nos últimos anos. Dizer que 

toda sorte de coisas é dotada de uma qualidade oculta específica, mediante a qual elas agem e produzem 

efeitos manifestos, é não dizer nada. Mas derivar dos fenômenos dois ou três princípios gerais do 

movimento, e depois dizer como as propriedades e as ações de todas as coisas corpóreas decorrem desses 

princípios manifestos, seria um enorme passo na filosofia, mesmo que as causas desses princípios ainda 

não tivessem sido descobertas. Por conseguinte, não tenho escrúpulos de propor os princípios do 

movimento acima mencionados, que são de alcance muito geral, e deixar suas causas por desvendar.22
  

No universo newtoniano, partículas materiais sólidas, impenetráveis, duras a ponto de 
nunca se desgastarem nem se partirem em pedaços, com mobilidade, formas e tamanhos 
diversificados, compõem a matéria primitiva que dá origem a todas as coisas. As substâncias e os 
corpos materiais resultam das associações desses corpúsculos indivisíveis, em decorrência de 
princípios ativos concedidos por Deus à matéria primordial. A ordem não pode provir 
espontaneamente da desordem, como acreditam os atomistas. Um destino cego jamais poderia ser 
a causa da maravilhosa uniformidade do sistema planetário, da perfeição dos corpos dos animais, 
de tudo o que existe, enfim. Por todo o cosmo, manifesta-se o efeito de uma escolha – a causa 
primária é Deus.  

Em “Elementos da filosofia de Newton”, obra publicada em 1738, com o objetivo de 
divulgar as descobertas e os ensinamentos da nova física entre os franceses, Voltaire explicita a 
oposição de Newton ao materialismo ateu:   

                                                 
21 NEWTON (Questão 31) in COHEN; WESTFALL, 2002, p. 76-77. 
22 Id, p. 78. 
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Não sei se existe uma prova metafísica mais impressionante e que mais fortemente fale ao homem do que 

esta ordem admirável que existe no mundo, e se alguma vez houve um argumento mais belo do que este 

versículo: Coeli enarrant gloriam Dei23. Por esta razão, vedes que Newton não apresenta nenhum outro 

ao final de sua Optica e de seus Princípios. Ele não encontrava raciocínio mais convincente e mais belo 

em favor da divindade do que aquele de Platão, que faz um de seus interlocutores dizer: Julgai que tenho 

uma alma inteligente porque percebeis ordem em minhas palavras e em minhas ações; julgai, pois, vendo 

a ordem deste mundo, que há nele uma alma soberanamente inteligente.24
         

As concepções de Newton sobre a relação de Deus com a sua obra não serão abordadas 
neste texto. Elas foram objeto de uma intensa disputa entre Leibniz (crítico ferrenho das 
concepções metafísicas de Newton) e Clarke (discípulo e ‘porta-voz’ de Newton), por cartas. O 
debate Clarke-Leibniz25

 

 é considerado um dos mais belos na história da ciência. Entre os temas 
que discutem, está a controvertida questão do espaço absoluto newtoniano como o sensorium de 
Deus, e se o mundo é uma máquina ou relógio, que funciona com o sem a intervenção contínua 
do seu criador. 

6.3 Sobre o método, em Newton 
 

Na obra “An account of Sir Isaac Newton’s philosophical discoveries”, publicada 
postumamente, em 1748, o matemático escocês Colin Maclaurin (1698-1746) discute a questão 
do método utilizado por Newton em seu trabalho. Assim como outros newtonianos, ele procura 
tornar Newton mais compreensível aos estudiosos, em geral. 

Sem citar o nome de Descartes, critica àqueles que julgam não se considerarem dignos de 
oferecer ao mundo qualquer outra coisa que não a de um sistema completo e acabado da natureza, 
mas que para isso inventam princípios e hipóteses sobre os quais edificam seus sonhos.   

Há que se conceder inteira liberdade as nossas investigações, para que a filosofia natural possa tornar-se 

serva dos mais valiosos propósitos e adquirir toda a certeza e perfeição de que é capaz; mas não devemos 

abusar dessa liberdade, presumindo em vez de indagar, e imaginando sistemas, em vez de aprender pela 

observação e pela experiência a verdadeira constituição das coisas. Os homens especuladores, por força 

do talento, podem inventar sistemas que talvez sejam grandemente admirados por algum tempo; estes, no 

entanto, são fantasias que, mais cedo ou mais tarde, a força da verdade fará com que sejam dissipadas; e 

enquanto o engano nos aprouver, a verdadeira filosofia, com todas as artes e aperfeiçoamentos que dela 

dependem, sofrerá.26
    

                                                 
23 Os céus cantam a glória de Deus. 
24 VOLTAIRE, 1996, p. 27. 
25 LEIBNIZ, 1979, p.167-232. 
26 MACLAURIN in COHEN; WESTFALL, 2002, p. 159. 
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Maclaurin ressalta que Newton consultou a própria natureza para desvendar seus segredos, 
e que contra os resultados de experimentos diligentemente realizados não podem se insurgir 
objeções de ordem metafísica. Nessa bela e difícil investigação, “uma sublime geometria foi o seu 
guia”.  

A filosofia experimental segue o método da análise e da síntese:  
No intuito de proceder com perfeita segurança e de acabar definitivamente com as disputas, ele propôs 

que, em nossas investigações da natureza, os métodos da análise e da síntese fossem empregados na 

ordem adequada; que começássemos pelos fenômenos ou pelos efeitos, e a partir deles investigássemos 

as forças ou as causas que atuam na natureza; que passássemos das causas particulares para as mais 

gerais, até que o argumento acabasse na mais geral delas: esse é o método da análise. Uma vez munidos 

dessas causas, deveríamos proceder na ordem inversa e, a partir delas, como principios estabelecidos, 

explicar todos os fenômenos que fossem consequências delas e demonstrar nossas explicações: e essa é a 

síntese.27
   

Aos que se apegam a uma forma inteiramente distinta de produzir conhecimentos, o novo 
método gera resultados insatisfatórios, na medida em que explicita problemas que não consegue 
resolver. A falta de uma explicação mecânica para a gravidade, nos termos do mecanicismo 
cartesiano, é seu mais contudente exemplo. Os newtonianos, e Maclaurin, é claro, contestam essa 
objeção.   

Mas esse procedimento rigoroso não agradou àqueles que estavam acostumados a tratar a filosofia de 

maneira muito diferente, e que perceberam que, ao seguir esse método, teriam de desistir de seus sistemas 

favoritos. As observações e o raciocínio de Newton eram impecáveis; assim, não encontrando nada a lhes 

objetar, eles se empenharam em atacar o caráter da filosofia newtoniana através de insinuações indiretas 

gerais e, vez por outra, de calúnias injustas. Fingiram encontrar uma semelhança entre as doutrinas dele e 

os dogmas rejeitados da filosofia escolástica. Triunfaram poderosamente no tratamento da gravidade 

como uma qualidade oculta, por não haver Newton alegado deduzir plenamente esse princípio de sua 

causa. O fato de ele haver estendido a todo o sistema uma força que nos é tão conhecida na Terra, e de 

haver explicado através dela os movimentos e as influências dos corpos celestes, da maneira mais 

satisfatória, e o fato de haver determinado as medidas dos vários movimentos que são consequência dessa 

força, através de uma habilidosa aplicação da geometria à natureza, nada disso teve mérito aos olhos de 

tais filósofos, porque Newton não explicou a causa mecânica da gravidade.28
     

De fato, na Questão 31 da Óptica29

 

, Newton se pronuncia claramente sobre o método na 
ciência.   

                                                 
27 Id, pp. 160-161. 
28 Id, p. 162. 
29 COHEN; WESTFALL, 2002, p. 151. NEWTON, 2002, p. 292. 
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Tal como na matemática, também na filosofia natural a investigação das coisas difíceis pelo método de 

análise deve sempre preceder o método da composição. Essa análise consiste em fazer experimentos e 

observações e deles extrair conclusões gerais, através da indução, e em não aceitar nenhuma objeção 

contra as conclusões senão as que forem extraídas de experimentos ou de outras verdades seguras. Pois as 

hipóteses não devem ser levadas em consideração na filosofia experimental. E, conquanto a 

argumentação advinda de experimentos e observações, através da indução, não constitua uma 

demonstração das conclusões gerais, ela é, ainda assim, a melhor forma de argumentação admitida pela 

natureza das coisas, e pode ser considerada tão mais sólida quanto mais geral for a indução. E, se não 

ocorrer nenhuma exceção a partir dos fenômenos, a conclusão pode ser afirmada em termos gerais. Mas 

se, em algum momento posterior, ocorrer qualquer exceção proveniente dos experimentos, a conclusão 

poderá começar a ser pronunciada com as exceções constatadas. Através desse modo de análise podemos 

proceder dos compostos para os ingredientes, e dos movimentos para as forças que os produzem, e, em 

geral, dos efeitos para suas causas, e das causas particulares para outras mais gerais, até que a 

argumentação termine no mais geral. Esse é o método de análise; e a síntese consiste em presumir 

descobertas as causas, e estabelecidos os princípios, e através deles explicar os fenômenos daí 

provenientes, e demonstrar as explicações.     
No Escólio Geral da segunda edição dos Principia (1713), Newton torna explícita a sua 

rejeição ao uso de hipóteses na ciência, e não sem razão. Com a sua famosa afirmação Hypothesis 
non fingo (não simulo hipóteses), Newton opõe-se à metodologia hipotético-dedutiva, realçando 
as suas divergências com Descartes. É a partir do fenômeno que se obtêm conhecimentos, por um 
processo indutivo.    

Mas até aqui não fui capaz de descobrir a causa dessas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, 

e não construo30 nenhuma hipótese; pois tudo que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado uma 

hipótese; e as hipóteses, quer metafísicas ou físicas, quer de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm 

lugar na filosofia experimental. Nessa filosofia as proposições particulares são inferidas dos fenômenos, e 

depois tornadas gerais pela indução. Assim foi que a impenetrabilidade, a mobilidade e a força impulsiva 

dos corpos, e as leis dos movimentos e da gravitação foram descobertas. E para nós é suficiente que a 

gravidade realmente exista, aja de acordo com as leis que explicamos e que sirva abundantemente para 

considerar todos os movimentos dos corpos celestes e de nosso mar.31
  

Em cartas e outras comunicações, Newton esclarece em que sentido considera que as 
hipóteses não devem ser levadas em consideração na filosofia experimental. Escrevendo a Cotes, 
em 28 de março de 1713, por exemplo, ele diz que utiliza a palavra hipótese “para expressar uma 

                                                 
30 Koyré (s/ano, p. 220-221) adverte para traduções equivocadas da expressão Hypothesis non fingo, que, 
efetivamente, deve ser traduzida por ‘não simulo hipóteses’ (no sentido de não simulo a falsidade das hipóteses), e 
não, conforme se encontra com bastante freqüência em traduções do Principia e em artigos, como ‘não construo’, 
‘não formulo’ ou ‘não imagino’ hipóteses.  
31 NEWTON, 1996, p. 258-259. 
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proposição que não seja um fenômeno nem seja deduzida de qualquer fenômeno, mas presumida 
ou pressuposta, sem nenhuma comprovação experimental”32

Respondendo a uma objeção do jesuíta francês Ignace Gaston Pardies, Newton faz uma 
distinção entre as propriedades da luz decorrentes da análise dos experimentos e as hipóteses 
através das quais essas propriedades poderiam ser explicadas:  

.   

 
A melhor e mais segura maneira de filosofar parece consistir, primeiro, em investigar diligentemente as 

propriedades das coisas e estabelecer essas propriedades por meio de experimentos, e depois em proceder 

com mais vagar em direção a hipóteses para a explicação delas.33
   

Conforme Cohen e Westfall, Newton sugere que as hipóteses podem ser úteis “como guias 
para novos experimentos, ou como fontes de idéias para se desenvolverem teorias – mas não 
como partes de uma teoria”. Segundo o próprio Newton, as hipóteses podem ser úteis “na medida 
em que possam fornecer experimentos”.34

As preocupações epistemológicas de Newton com o método mostram o quanto ele se 
distancia da caricatura empírico-indutivista do trabalho científico, que ainda é voz corrente nos 
manuais didáticos e em sala de aula.  

 

O diálogo das concepções teóricas de Newton com as observações que faz e com os 
experimentos que realiza, e que podem ou não ser sugeridos por essas observações e 
experimentos, evidenciam uma relação recíproca e intensa de dependência entre teoria e 
experiência. O pressuposto de neutralidade das observações, feitas por uma mente atenta e aberta, 
sem preconceitos, é fantasia do mais ingênuo indutivista.   

Entretanto, a declaração de Newton sobre o método na filosofia experimental não se 
estende a toda a sua obra. Ela é, fundamentalmente, uma peculiaridade da “Óptica”. Como afirma 
Cohen, ao estudar o método em Newton, os estilos dos Principia e da “Óptica” são diferentes.     

Newton gostaria que acreditássemos que ele mesmo seguiu esse ‘roteiro’: primeiro, revelar através da 

‘análise’ alguns resultados simples que tivessem sido generalizados por indução, e assim proceder dos 

efeitos para as causas e das causas particulares para as gerais; depois, com base nessas causas tidas como 

princípios, explicar pela ‘síntese’ os fenômenos da observação ou da experiência passíveis de ser 

derivados ou deduzidos delas, ‘demonstrando as explicações’.35
      

Não obstante, é apenas na aparência que as duas grandes obras de Newton possuem uma 
estrutura semelhante.  

O Livro I dos Principia, “Do movimento dos corpos”, inicia com um conjunto de oito 
definições e três axiomas ou leis do movimento, sobre os quais são construídas as proposições 

                                                 
32 COHEN; WESTAFALL, 2002, p. 155. 
33 COHEN; WESTFALL, 2002, p. 147-148.  
34 Id, p. 148. 
35 COHEN in COHEN; WESTFALL, 2002, p. 166. 
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tanto desse livro quanto do Livro II, também intitulado “Do movimento dos corpos” (como no 
modelo da geometria euclidiana). No Livro III, “Sobre o sistema do mundo”, Newton enuncia as 
regras para filosofar, referindo-se em seguida, a seis fenômenos, com o fim de mediar a aplicação 
dos resultados matemáticos dos dois primeiros livros aos movimentos e propriedades do universo 
físico.36

A “Óptica” também começa por um conjunto de oito definições, seguidas de oito axiomas. 
Porém, como escreve Assis na apresentação desse livro:  

 

  
Embora a estrutura do livro se pareça formalmente com a de “Os elementos” de Euclides (definições, 

axiomas, proposições e teoremas), a semelhança é mais estética do que real. As provas das proposições 

ou teoremas, por exemplo, raramente seguem uma estrutura rigorosa de prova matemática, onde se 

encadeiam logicamente axiomas, definições e lemas para se chegar ao resultado proposto. As provas que 

Newton apresenta para seus teoremas e proposições são baseadas em demonstrações por experiências 

(suas próprias palavras). Além disso, nos Livros II e III o que temos basicamente são observações 

relativas a fenômenos novos (não contidos nas definições ou axiomas iniciais ou deles deriváveis) e 

comentários sobre essas observações.37
  

Ao final da Questão 31, depois de falar sobre o método na ciência (como foi exposto 
acima), Newton diz que nos dois primeiros livros da “Óptica” procedeu por análise em seus 
estudos “para descobrir e provar as diferenças originais dos raios de luz com respeito à 
refringência, à reflexibilidade e à cor, aos seus estados alternados de fácil reflexão e fácil 
transmissão e às propriedades dos corpos, tanto opacos quanto transparentes, das quais dependem 
suas reflexões e cores”. E que os resultados encontrados podem ser admitidos no método da 
composição para explicar os fenômenos que deles dependem, como ele faz através de um 
exemplo, ao final do Livro I. Afirma também que no terceiro livro “apenas esbocei a análise do 
que falta para ser descoberto a respeito da luz e de seus efeitos sobre a estrutura da natureza, 
sugerindo várias coisas sobre ela e deixando as sugestões para serem examinadas e aperfeiçoadas 
pelas experiências e observações adicionais dos que anseiam por saber”.38

Segundo Cohen, no Livro III dos Principia, Newton mostrou que os princípios 
matemáticos que desenvolveu nos dois primeiros livros podiam ser aplicados ao mundo revelado 
pelos fenômenos.  

  

 
A investigação newtoniana da natureza e das causas físicas da gravitação universal foi guiada pelas 

propriedades matemáticas dessa força: que ela varia inversamente com o quadrado da distância, é 

proporcional às massas dos corpos gravitacionais, e não a suas superfícies, estende-se por vastas 

distâncias, é nula dentro de uma capsula esférica uniforme, age sobre as partículas externas a uma cápsula 

                                                 
36 Id, p. 167. 
37 ASSIS in NEWTON, 2002, p. 22.  
38 NEWTON, 2002, pp. 292-293. 
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esférica uniforme (ou a um corpo composto de uma série de cápsulas esféricas uniformes) como se a 

massa da cápsula (ou do corpo feito de cápsulas) estivesse concentrada em seu centro geométrico, tem 

um valor proporcional à distância ao centro no interior de uma esfera uniforme, e assim por diante. Tais 

especificações matemáticas das causas são diferentes das explicações físicas da origem e forma de ação 

das causas39
    

Ainda segundo Cohen, “esse estilo permitiu que Newton tratasse problemas das ciências 
exatas como se fossem problemas de matemática pura, e ligasse à experimentação e à observação 
à matemática de uma maneira singularmente fecunda”. Isso possibilitou a Newton tratar como 
uma questão independente o problema da causa da gravitação e a forma de sua ação e 
transmissão.40

Os diferentes procedimentos utilizados por Newton nos Principia e na “Óptica”, fazem 
com que ele, mais uma vez, possa ser evocado para ilustrar as insuficiências das bases 
epistemológicas de um ensino que ainda identifica o método científico pelo esquema OHERIC 
(Observação, Hipótese, Experiência, Resultados, Interpretação, Conclusão), um suposto e único 
conjunto de regras ou etapas que sequencialmente levam a produção de conhecimentos. 

 

 
6.4 Qual é a forma da Terra, afinal?41

 
 

Na proposição XVIII do Livro III dos Principia, Newton afirma que os eixos dos planetas 
são menores que os diâmetros traçados perpendicularmente a esses eixos42

Como prova empírica, Newton cita na Proposição XIX as observações de Júpiter pelo 
astrônomo Jacques Cassini II (1677-1756), em 1691, que mostram que o diâmetro equatorial 
desse planeta supera em quase uma décima quinta parte o comprimento de seu diâmetro 
longitudinal; e as de Pound, que com um telescópio de 123 pés e um bom micrômetro mediu os 
diâmetros máximo e mínimo de Júpiter, nos quatro primeiros meses de 1719, também 
constatando que esse planeta é achatado nos pólos.  

. A rotação diária dos 
planetas é a causa dessas diferenças e isso, naturalmente, é uma conseqüência direta da sua física.  

Os experimentos com pêndulos, em diferentes pontos da Terra, discutidos por Newton na 
proposição seguinte, mostram que a gravidade terrestre aumenta do equador  (onde o período do 
pêndulo é maior) para os polos (onde o período é menor). Como a aceleração da gravidade 
diminui com o afastamento do centro da Terra, os pêndulos também oscilam mais lentamente no 
cume de uma montanha do que quando se encontram em sua base. Para os newtonianos, as 
previsões da teoria se adequam aos fatos.   

                                                 
39 COHEN in COHEN; WESTFALL, 2002, p. 169. 
40 Id, p. 171. 
41 Essa seção está baeada no capítulo III (O esferóide e o oval: Maupertuis geodésico newtoniano), de Casini (1995). 
42 NEWTON, 1987, p. 646-647. 
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Definitivamente, há corpos celestes não esféricos e os últimos vestígios do que um dia foi 
tão caro ao espírito humano – a imutabilidade do mundo celeste e a perfeição das suas formas – 
se dissipam à luz de novos conceitos. Por certo, a beleza das formas nunca prescindiu da simetria. 
A ciência do século XVII apenas amplia o seu significado, antes muito restrito ao círculo e à 
esfera no âmbito dos fenômenos naturais. 

Para os seguidores da astronomia cartesiana, a Terra tem também a forma de um elipsóide, 
mas ele é alongado nos pólos, e não no equador. A mensuração de arcos de meridianos em vários 
pontos da Terra parecia mostrar inequivocamente isso, segundo os seus partidários.  

A obtenção desse tipo de dado exigia o aporte de recursos financeiros significativos, dos 
quais uma ciência abstrata e sem fins aplicativos talvez nunca pudesse dispor. Contudo, a 
determinação precisa da forma da Terra era essencial para uma navegação segura e desde o 
começo do século XVIII, entre os franceses, fortes interesses comerciais e expansionistas 
estimularam a pesquisa geodésica, o que viabilizou inúmeras expedições científicas.  

A navegação, os negócios coloniais, a cartografia exigiam dados confiáveis sobre as coordenadas 

geográficas. La perfection de la géographie et de la navigation, como dizia Jacques Cassini II, estava 

vinculada à teoria e à prática do mercantilismo. A expansão colonial é um dos motores das reiteradas 

expedições científicas, par ordre du Roi, e destinadas a medir graus de meridianos terrestres sob diversas 

latitudes. Na França, o poder sempre se interessou pela solução do problema da forma da Terra, e os 

protagonistas constantemente ressaltavam a sua ‘utilidade’.43
   

No livro De la grandeur et de la figure de la Terre, publicado em 1718, Jacques Cassini II 
sintetiza os resultados dos estudos realizados em várias viagens, afirmando que a Terra é um 
elipsóide alongado no sentido dos pólos, com o eixo de 6.579.368 toesas44

É importante ressaltar que, com os movimentos dos turbilhões de matéria, os cartesianos 
eram sempre capazes de conciliar a teoria com qualquer evidência experimental, procedendo aos 
ajustes que se fizessem necessários. Conforme Casini

, e o diâmetro 
equatorial de 6.510.796. A correção desses dados colocava a física de Newton em grandes 
dificuldades, face às suas previsões contrárias.  

45
 ,  

O sistema dos turbilhões permitia construir qualquer hipótese para explicar qualquer fenômeno. Privat de 

Molières, Jean Bernoulli, Jacques Casssini e outros haviam conseguido até conciliar coisas que – como 

Newton demonstrara – eram totalmente inconciliáveis: ou seja, as regras de Kepler e os turbilhões 

astronômicos de matéria sutil. Na grande mécanique cartesiana, tudo é possível – como tudo era possível 

na física peripatética – contanto que se consiga, mais ou menos grosseiramente, ‘salvar os fenômenos’.   

                                                 
43 CASINI, 1995, p. 66. 
44 1 toesa francesa ≈ 1949 m 
45 Id, p. 69. 
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Sem dúvida, e à luz de um distanciamento histórico dos fatos, denota-se uma forte 
concepção instrumentalista da ciência entre os cartesianos. Mas o uso abundante e descontrolado 
de hipóteses ad-hoc para a preservação de um corpo de conhecimento só realça a sua fragilidade, 
que se agrava quando mede forças com uma teoria rival que já passou por vários testes (para usar 
a terminologia do filósofo da ciência Karl R. Popper (1902-1994)).  

As bases epistemológicas da recusa dos cartesianos à mecânica newtoniana sempre se 
manifestam, de uma forma ou de outra, explícita ou implicitamente. Assim, os cartesianos não 
negam que os pêndulos se adiantam ou se atrasam, dependendo do lugar onde se encontram, e 
eles certamente têm uma boa explicação para isso. O que eles não podem aceitar, por questão de 
princípio, são ponderações envolvendo a gravidade newtoniana, que necessariamente carregam 
consigo o ‘monstro metafísico’ da atração.  

Quanto às observações de Júpiter pelos astrônomos, elas talvez possam (e devam) ser 
questionadas. Afinal, é só na mente do empirista mais ingênuo que se encontra a idéia de que uma 
teoria deve ser imediatamente abandonada se está em desacordo com os fatos. Quem garante que 
os dados são fidedignos para uma palavra final sobre o assunto? De qualquer modo, há dados 
geodésicos suficientes para afirmar que a Terra tem a forma alongada. Não é preciso tentar inferir 
isso indiretamente, a partir de estudos sobre um outro planeta. 

Enfim, são muitas as dificuldades conceituais e epistemológicas que precisam ser 
superadas para o acesso irrestrito da física newtoniana ao reduto francês. É nesse contexto que 
entra em cena Pierre L. M. de Maupertuis.  

Com os conhecimentos necessários para entender a física de Newton e intuir a sua 
correção, e a coragem para defendê-la em um ambiente hostil, Maupertuis desenvolve uma série 
de ações, tanto no campo psicológico do convencimento como no da argumentação científica 
baseada no dado concreto do experimento, que vão abrir as portas para a aceitação da nova física 
na França.   

Segundo o próprio Maupertuis:   
Precisamos de mais de meio século para familiarizar com a atração as academias continentais. A atração 

permanecia confinada em sua ilha; ou então, se atravessava o mar, parecia apenas a reprodução de um 

monstro banido... Não era um grande mérito apresentar aos compatriotas uma descoberta feita por outros 

cinqüenta anos antes: assim, posso dizer que fui o primeiro a ousar propor na França a atração, pelo 

menos como princípio a ser examinado. Fi-lo no Discours sur la figure des astres. Lá se pode ver com 

que circunspeção apresentava eu esse princípio, com que timidez mal ousava compará-lo ao impulso, 

com que temor proclamava as razões que haviam levado os ingleses a abandonar o cartesianismo.46
     
 

                                                 
46 MAUPERTUIS apud CASINI, 1995, p. 69-70. 
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                                    (  a  )                                           (  b  )       
Fig. 5.2 - ( a ) Maupertuis e ( b ) a capa de Discours sur le différentes figures des astres. 
 
Competente matemático e hábil diplomata, Maupertuis introduz gradativamente a física 

newtoniana na França. Os ensaios Sur les lois de l’attraction (1732), Discours sur le différentes 
figures des astres (1732), Sur la figure de la Terre (1733), Sur la figure des corps céléstes (1734), 
publicados pela Academia de Ciências de Paris, evidenciam isso.  

Em Sur les lois de l’attraction,  ‘ecoa a linguagem de Osiander’, como diz Casini, com 
muita razão, quando Maupertuis se propõe a investigar a atração como uma hipótese geométrica: 
“Não estou considerando se a atração repugne ou concorde com a sã filosofia. Aqui, estou 
tratando dela apenas enquanto geômetra, isto é, como uma qualidade – qualquer que seja ela – 
cujos fenômenos são calculáveis.”47

Para atenuar, se não dissipar, as dúvidas dos que viam na atração um retorno a qualidades 
da matéria já banidas da Física, Maupertuis explica que Newton jamais considerou a gravitação 
como uma propriedade inata da matéria e que, não sabendo o que era, chegou a alimentar 
hipóteses de que ela podia ser causada ‘por alguma matéria sutil que saísse dos corpos e fosse um 
efeito de uma verdadeira e própria impulsão’.  

 

Sempre tomando o cuidado para não colocar um abismo intransponível entre os conceitos 
científicos de Newton e de Descartes, Maupertuis destaca que não há qualquer demérito em se 
desconhecer a causa da gravidade no referencial newtoniano. Recentemente, Galileu abdicou das 
causas na investigação do movimento dos graves, mas o êxito de seus estudos cinemáticos é 
incontestável.  

                                                 
47 Id, p. 70. 
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Em termos metodológicos, a sua argumentação visa “rejeitar a concepção cartesiana da 
matéria, fundamentada nas idéias ‘claras e distintas’, mas inoperantes na física, e a substituí-la 
pela metodologia empírico-fenomenista de Locke e Newton, que fundamenta o conhecimento das 
propriedades da matéria ‘não na razão e sim na sensação’”.48

Como outros newtonianos, Maupertuis defende o conceito de que o conhecimento provém 
dos fatos. A história de seu sucesso mostra que ele estava certo em, talvez, exagerar o empirismo 
newtoniano. No entanto, não é preciso concordar inteiramente com ele. Os estudos 
contemporâneos sobre a história e a filosofia da ciência alimentam uma discussão profícua e 
divergente sobre a metodologia newtoniana.  

    

Segundo Descartes, a extensão e o movimento são as propriedades essenciais da matéria. 
Contudo, como habilmente argumenta Maupertuis no Discours sur le différentes figures des 
astres, não se pode dizer que a atração também não seja uma das características fundamentais da 
matéria, pois ainda não se conhecem todas as suas propriedades.  

Apesar dos esforços de cartesianos como Gottfried W. Leibniz (1646-1716), Christiaan 
Huygens (1629-1695) e Jean Bernoulli, não há uma adequação plenamente satisfatória entre os 
turbilhões e as leis de Kepler. Com isso, ele levanta uma insuficiência importante da teoria de 
Descartes:   

É preciso admitir que até agora ainda não se conseguiu encaixar satisfatoriamente os turbilhões e os 

fenômenos. Todavia, não temos o direito de concluir daí que isso seja impossível. Nada é mais belo do que a 

idéia de Descartes, que pretendia que tudo, na física, se explicasse pela matéria e pelo movimento; mas se 

quisermos conservar a beleza dessa idéia, não nos devemos permitir supor matérias e movimentos com o 

único motivo da necessidade que deles temos.49
     

Ao expor a lei da gravitação universal, depois de levantar e em seguida refutar as objeções 
dos cartesianos a ela, Maupertuis a trata como “um princípio simples, racional, tirado da 
experiência e verificado astronomicamente”.  

O Discours sur le différentes figures des astres ‘tem uma trama precisa como um teorema’:   
O autor expõe antes de tudo (capítulo I) o problema da fígura da Terra e do atraso dos pêndulos; a ‘discussão 

metafísica sobre a atração’ (capítulo II) serve de preâmbulo estritamente filosófico, destinado a destruir a 

imagem do ‘monstro metafísico’; o paralelo entre os dois sistemas (capítulos III e IV) demonstra que o 

sistema dos turbilhões é uma hipótese arbitrária. A conclusão, o C.Q.D., confirma as previsões do teorema de 

Newton: ‘todas as leis newtonianas e não newtonianas de atração conferem aos astros dotados de um 

movimento de revolução em torno de seu próprio eixo a figura de esferóides achatados’.50
        

                                                 
48 Id, p. 73. 
49 Id, p. 76. 
50 Id, p. 77. 
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Mas Maupertuis sabe que somente resultados experimentais de grande confiabilidade 
podem dissipar as névoas da incerteza que ainda encobrem o sistema de Newton. Assim, em 1733 
ele declara à Academia de Ciências de Paris: “renuncio aqui a tudo o que se poderia determinar a 
priori acerca da figura da Terra. Limito-me a considerar a questão de fato e a propor diversos 
meios astronômicos e geométricos dos quais nos poderíamos valer para determinarmos se a Terra 
é alongada ou achatada nos pólos”51

Sendo a longitude a distância angular de um ponto a leste ou a oeste do meridiano 
principal (Greenwich), se a Terra tem a forma de um elipsóide achatado, nos termos newtonianos, 
então a distância entre as linhas de longitude deve diminuir quando se vai do equador para os 
pólos, e o comprimento de um grau de arco, ao longo de um mesmo meridiano, aumentar. 
Instrumentos mais precisos dos que os usados até então e novas técnicas geométricas 
estimulavam novas medidas, à época.     

. 

Foram, então, organizadas duas expedições para medir o comprimento de um grau ao 
longo do meridiano. A chefiada por Maupertuis deixou a França em 1736, dirigindo-se à Suécia. 
O arco medido entre as cidades de Thornea, no golfo de Botnia, e Kittis, situada no mesmo 
meridiano, cerca de 100km mais ao norte (Fig. 6.3), em 1738, mostrou-se maior do que o medido 
pela expedição comanda por Charles Marie de La Condamine, na Amazônia peruana.  

A comparação do valor de 57.437,9 toesas obtido por Maupertuis, com as 57.060 toesas 
encontradas nas imediações de Paris não deixavam dúvida sobre a necessidade de se revisar, e 
refutar, as certezas de Cassini. Um experimentum crucis geodésico havia sido realizado, e era 
favorável a Newton e não a Descartes.  

 
 

 

                                                 
51 Id, p. 77. 
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Fig. 6.3 - Sobre a medição de Maupertuis 
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Fig. 6.4 - Selo francês, emitido em comemoração aos 250 anos da medida de um grau de 
longitude das expedições comandadas por Maupertuis e La Condomine.  
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