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1. Introdução 
 

Na segunda metade do século XIX, a teoria eletromagnética ainda não 
estava totalmente estabelecida e havia muitas discussões sobre qual o melhor 
enfoque a ser adotado para tratar o eletromagnetismo. Uma das principais questões 
era saber se os fenômenos eletromagnéticos deveriam ser tratados como forças 
diretas agindo à distância (defendida principalmente pelos físicos da Europa 
continental) ou supondo a existência real de linhas de força, mesmo em um espaço 
vazio de matéria (como faziam principalmente os físicos britânicos).1  

Na época, a mecânica e suas aplicações constituíam um campo de pesquisa 
bastante desenvolvido. Os físicos buscavam explicações mecânicas para uma 
grande variedade de fenômenos, inclusive para os fenômenos eletromagnéticos, 
baseados em conceitos como força, velocidade, aceleração e nas leis de Newton. A 
relação entre modelos mecânicos e a realidade física era também uma das 
preocupações presente entre os físicos da época.  

Na segunda metade do século XIX, surgiu uma nova maneira de interpretar 
as relações entre modelos físicos e modelos matemáticos, produzindo uma 
abordagem interessante para o desenvolvimento de explicações para os fenômenos 
eletromagnéticos. Um dos métodos utilizados para desenvolver modelos capazes 
de descrever os fenômenos eletromagnéticos foi através do uso de analogias 
formais e materiais com sistemas físicos já conhecidos e bem estudados como, por 
exemplo, propagação de calor, movimento de fluidos e estudo de corpos sólidos 
elásticos, entre outros.  

No último quarto do século XIX, seguindo a tradição de usar modelos e 
analogias, Oliver Heaviside (1850–1925) fez uma análise bastante cuidadosa e 
detalhada dos diferentes modelos mecânicos que haviam sido desenvolvidos ao 
longo da segunda metade do século XIX. Seus trabalhos, que já haviam sido 
                                                 
† cibelle@ifsc.usp.br 
1 Neste trabalho vamos discutir o enfoque de teoria de campo adotado na Grã Bretanha. 
Para mais detalhes sobre o enfoque baseado em ação à distância, veja o capítulo 1 de 
Darrigol (2000). 
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publicados em revistas, foram reunidos no livro Electromagnetic Theory de 1892. 
Os trabalhos de Heaviside são particularmente importantes, pois o autor 
desenvolveu um estudo detalhado sobre os vários modelos mecânicos possíveis 
que eram utilizados. Seu estudo é bastante cuidadoso e profundo e, por isso, 
influenciou muitos autores posteriores. Estes modelos eram bons em uns aspectos 
e problemáticos em outros; aspectos estes que são analisados no presente artigo.  

Este artigo segue a distinção entre analogia formal e analogia material de 
Mary Hesse, segundo a qual, a relação entre modelo e fenômeno modelado 
geralmente é uma relação de analogia. Esta autora diferencia entre dois tipos de 
analogia: a analogia formal e a analogia material. No primeiro caso, as mesmas 
relações axiomáticas e dedutivas relacionam sujeitos e predicados de sistemas 
análogos, que são descritos por equações semelhantes. Por exemplo, um pêndulo e 
um circuito elétrico oscilante são formalmente análogos entre si, pois ambos 
podem ser descritos por uma mesma equação diferencial. Em uma analogia formal 
não há necessariamente semelhança entre os sujeitos e predicados de dois 
sistemas. No caso de uma analogia material, há também semelhanças físicas entre 
os sistemas, como por exemplo, na teoria cinética dos gases que considera um gás 
como um conjunto de pequenas esferas (HESSE 1972). A relação analógica seja 
ela formal ou material, geralmente implica em diferenças e semelhanças, além 
disso, dois sistemas podem ter apenas uma analogia formal entre si, sem que haja 
analogia material, por exemplo, os vários modelos mecânicos desenvolvidos no 
século XIX e os fenômenos eletromagnéticos discutidos neste artigo. 

 
2. Thomson e Maxwell 

 
William Thomson e James Clerk Maxwell tiveram um importante papel no 

desenvolvimento de analogias e de modelos mecânicos no estudo da teoria 
eletromagnética, como discutido em Silva (2002). Seus trabalhos influenciaram 
fortemente os físicos da época que defendiam a existência do éter como um meio 
mediador dos efeitos elétrico, magnético e eletromagnético. Assim, a idéia de um 
éter eletromagnético foi gradualmente ganhando espaço durante o século XIX, 
dando origem ao conceito de campo como estruturas físicas deste éter. Os 
principais trabalhos de Thomson sobre o assunto foram publicados entre 1845 e 
1850, enquanto que Maxwell publicou seus artigos entre os anos de 1856 e 1862. 

Em 1842 Thomson começou a explorar mais os processos formais 
empregados na física. Seu estudo dos trabalhos de Fourier sobre condução de calor 
o levou a descobrir, independentemente, alguns teoremas da teoria de potenciais 
que foram imediatamente aplicadas em seus trabalhos sobre eletrostática. Em sua 
analogia entre eletrostática e fluxo de calor, Thomson não estava preocupado em 
entender fisicamente o que ocorre no espaço entre os condutores. Segundo 
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Thomson, estas analogias poderiam ser consideradas como pontos de partida em 
direção a analogias mecânicas mais verdadeiras que poderiam resultar em uma 
teoria física para a propagação das forças elétrica e magnética. Em linguagem 
atual, a analogia que ele estabeleceu foi entre potencial elétrico e temperatura; 
campo elétrico e fluxo de calor; cargas e fontes de calor. Thomson estudou os 
problemas de fluxo de calor, atração eletrostática e gravitacional. Seus resultados 
não eram novos, no entanto, sua inovação foi desenvolver um método de encontrar 
teoremas através de analogias formais entre duas teorias físicas.2 

Seguindo a distinção entre analogia formal e analogia material de Mary 
Hesse discutida anteriormente, a analogia desenvolvida por Thomson entre calor e 
eletricidade é uma analogia do tipo formal. Ele considera que apenas as equações 
que descrevem os dois fenômenos são análogas, mas não os fenômenos em si – a 
analogia foi construída pela atribuição de significados próprios de cada teoria aos 
símbolos matemáticos correspondentes destas equações. Para ele, seria possível 
desenvolver novas idéias na eletricidade a partir do estudo das equações que 
descrevem o fenômeno de condução de calor, uma vez que suas equações são 
análogas. 

Os modelos mecânicos de Thomson tinham um forte caráter físico além do 
caráter matemático. Ele também se dedicou ao desenvolvimento de modelos cujos 
aspectos formais (isto é, suas equações) também tinham um caráter de analogia 
material. Isso pode ser notado em seus trabalhos onde construiu modelos 
eletromagnéticos baseados no estudo das deformações em sólidos elásticos. 
Estudando as equações presentes na teoria de sólidos elásticos, Thomson notou 
que a analogia deveria ser entre força elétrica e deslocamentos lineares e que a 
força magnética seria análoga a rotações.3 Os resultados de Thomson mostravam 
uma imagem da propagação das forças elétrica e magnética como sendo 
formalmente análoga à maneira como mudanças no deslocamento elástico se 
propagam através de um sólido elástico, isto é, as equações que representam 
matematicamente os fenômenos eletromagnéticos e a propagação do movimento 
em meios elásticos são do mesmo tipo. Um dos aspectos importante desta analogia 
está no fato de que ela é mecânica, isto é, representa as forças por estados 
mecânicos em um sólido elástico, sugerindo mais explicitamente a propagação das 
forças elétrica e magnética por processos mecânicos no éter (Silva & Martins 
2003). Estas analogias tinham um forte caráter matemático, mas também uma 
preocupação em permitir a formação de imagens mentais dos fenômenos 
eletromagnéticos, isto é, imagens com caráter mecânico envolvendo 
                                                 
2 Para mais detalhes, veja Silva & Martins (2003). 
3 Coincidentemente, na época. George Gabriel Stokes havia acabado um elegante estudo 
sobre sólidos elásticos, proporcionando um novo enfoque sobre a dinâmica dos meios 
contínuos, que influenciou fortemente Thomson. 
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deslocamentos, rotações, forças, etc. Esta abordagem baseada na construção de 
modelos mecânicos pelo uso de analogias exerceu grande influência sobre 
Heaviside, como será discutido a seguir. 

Em seus trabalhos, Maxwell fez grande uso dos modelos mecânicos 
desenvolvidos por Thomson para representar os fenômenos eletromagnéticos. 
Maxwell não tomava as equações de campo como a única coisa importante. Para 
Maxwell, as analogias físicas proporcionavam um método de investigação que 
permitia visualizar cada passo até se atingir uma concepção física clara, sem a 
necessidade de hipóteses baseadas em outras teorias físicas.4 Ele pensava ter 
construído uma teoria mecânica do campo eletromagnético, na qual o campo era 
um meio material e contínuo. Para Maxwell, relacionar eletromagnetismo com 
uma teoria de éter era importante, pois lhe parecia fundamental a existência de 
modelos mecânicos adequados para explicar os fenômenos físicos e que, ao 
mesmo tempo, permitissem formar imagens mecânicas destes fenômenos.5 

Maxwell publicou em 1856 o artigo On Faraday’s lines of force, no qual 
dedicou-se a unir as idéias de Michael Faraday sobre linhas de força com as 
analogias matemáticas desenvolvidas por Thomson. Neste trabalho, Maxwell 
desenvolveu uma analogia entre as linhas de força e o movimento de um fluido 
incompressível e sem massa através de um meio resistivo com fontes e 
sumidouros. Neste artigo, apesar de Maxwell ter aplicado a idéia de linhas de força 
para vários casos (eletrostática, magnetismo, eletrodinâmica), não havia um 
modelo unificado que permitisse formar uma idéia clara dos mecanismos que 
explicariam os fenômenos elétricos e magnéticos, pois cada fenômeno era 
explicado de uma forma diferente e independente dos outros.  

O próximo artigo de Maxwell sobre o assunto foi On physical lines of 
force, publicado em duas partes, em 1861 e 1862. Seguindo Thomson, Maxwell 
desenvolveu a analogia entre fenômenos eletromagnéticos e movimentos das 
partículas de um sólido elástico tensionado (o éter), de modo que o deslocamento 
angular (rotação) era proporcional à força magnética e o deslocamento relativo das 
partículas vizinhas correspondia em magnitude e direção à quantidade de corrente 
elétrica passando pelo ponto correspondente do campo eletromagnético.6 

Em 1873 Maxwell publicou seu livro Treatise on electricity and 
magnetism, no qual expôs sua teoria eletromagnética na forma mais madura. 
Maxwell tinha a convicção de que era possível explicar mecanicamente os 

                                                 
4 Maxwell (1965), vol. 1, p. 188. 
5 Para mais detalhes sobre os modelos mecânicos de Maxwell, veja o capítulo 1 de Silva 
(2002) 
6 Maxwell (1861). Neste mesmo trabalho, Maxwell apresenta seu famoso modelo baseado 
nos vórtices para explicar o fenômeno da indução eletromagnética (indução de corrente em 
um circuito devido à variação em outro). 
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fenômenos eletromagnéticos e, portanto, explorou vários modelos de éter 
mecânicos diferentes para descrever tais fenômenos. No entanto, ao escrever o 
Treatise on electricity and magnetism, Maxwell não se restringiu a explorar 
nenhum modelo mecânico específico, pois os detalhes destes modelos eram 
altamente arbitrários e controversos. 

 
3. As contribuições de Oliver Heaviside 
 

O físico inglês Oliver Heaviside (1850-1925) desenvolveu seus principais 
trabalhos sobre eletromagnetismo na segunda metade do século XIX e foi 
fortemente influenciado pelo contexto da época. Na física britânica do século XIX 
havia uma forte tendência para o desenvolvimento de modelos realistas para 
entender os fenômenos eletromagnéticos, como vimos brevemente na seção acima. 
A maior parte dos físicos vitorianos acreditava que a matéria e o éter possuíam 
uma natureza mecânica, portanto imaginavam que seria possível construir modelos 
que realmente explicassem a realidade física ou que ao menos fossem muito 
próximos a ela.  

As tentativas de Thomson e Maxwell de representar o meio elétrico por 
modelos mecânicos abriram um novo campo de investigações. O estudo desses 
modelos mecânicos pareceu ser um caminho para explicar as forças elétrica, 
magnética e gravitacional pela ação do meio e com isso deixar de lado as teorias 
de ação à distância. A teoria eletromagnética, associada à busca de explicações 
mecânicas para os fenômenos eletromagnéticos presente no trabalho de Thomson e 
Maxwell, exerceu enorme influência na época. Os pesquisadores que estudavam o 
eletromagnetismo e o éter dedicaram-se, entre outras coisas, a construir vários 
modelos que fossem consistentes internamente com os princípios mecânicos e que 
também fossem capazes de explicar um grande número de fenômenos relacionados 
com eletromagnetismo e óptica.  

Em seus estudos teóricos sobre o éter e eletromagnetismo, uma das 
principais preocupações de Heaviside era encontrar o modelo, entre os vários 
existentes, que melhor representasse o éter e suas propriedades ópticas e 
eletromagnéticas. Para isso, Heaviside analisou os vários modelos mecânicos 
desenvolvidos ao longo do século XIX na coletânea de artigos reunidas no livro 
Electromagnetic Theory, publicado pela primeira vez em 1892. 

De uma maneira geral, Heaviside analisou os modelos de éter que tratam o 
deslocamento de uma pequena porção de matéria combinando quatro idéias 
simples: translação, rotação, mudança de tamanho (associada a compressão) e 
mudança de forma (associada a distorção). Apesar de ter sido fortemente 
influenciado pelos modelos de sólido elástico, considerados por Thomson e 
Maxwell, Heaviside analisou também modelos de sólidos elásticos mais 
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sofisticados, considerando outros tipos de elasticidade além da resistência a 
compressão e a distorção.7  

Todas analogias discutidas por Heaviside são boas em alguns aspectos e 
ruins em outros. Todas são deficientes em um aspecto vital: envolvem a 
elasticidade de distorção e conseqüentemente energia de distorção – que não 
possui análogo no eletromagnetismo. Por outro lado, as equações eletromagnéticas 
sugeriam fortemente a existência de rotações que podiam ser descritas pela 
analogia com sólido elástico. Por isso, Heaviside julgou que valeria a pena manter 
o modelo de sólido elástico, porém deixando sua rigidez de lado ou negando que 
ela possuísse algum análogo eletromagnético. Um meio com estas propriedades já 
havia sido descrito por Thomson. O éter de Thomson tinha massa e também a 
propriedade de resistir à rotação através de um mecanismo que ele não tentou 
explicar. A massa envolveria inércia para translação e, portanto energia cinética; a 
resistência elástica a rotação armazenaria energia potencial. Desta forma, o éter 
seria capaz de permitir a localização da energia cinética e potencial, bem como 
explicar a propagação de ondas em um dielétrico estacionário (Heaviside 1971, pp. 
242-43). 

De uma maneira geral, os modelos explorados por Heaviside podiam ser 
separados em duas classes: as que consideravam a energia cinética associada ao 
movimento no sólido elástico (ou fluido) como análoga à energia elétrica e a 
energia potencial como análoga à energia magnética; ou vice-versa. Essa 
separação era importante porque a mesma classe de modelos que associava a 
energia elétrica à energia cinética e a energia magnética à energia potencial 
também associava a força elétrica com deslocamentos lineares e a força magnética 
com rotações no éter. A outra classe de modelos, fazia as associações contrárias.  

Heaviside discutiu cuidadosamente, em oito casos diferentes, quais seriam 
as conseqüências da adoção de uma opção ou outra para as várias grandezas 
eletromagnéticas, como a permeabilidade magnética μ ou a permissividade elétrica 
χ (Heaviside 1971, pp.232-243). Outra questão importante discutida por 
Heaviside, foi a impossibilidade de determinar através de argumentos puramente 
teóricos qual seria o modelo mais adequado, uma vez que ambos eram capazes de 
explicar os fenômenos eletromagnéticos.  

Entre as duas classes de modelos citadas acima, Heaviside (1971, p. 250-
52) deixou claro que sua tendência era escolher a energia magnética como 
associada à energia cinética. Com esta escolha, a força magnética seria análoga a 
uma velocidade linear no meio elástico. As evidências a favor desta hipótese, que 

                                                 
7 Heaviside considerou também a possibilidade de o éter não ser um meio elástico, 
conforme Heaviside (1971), pp. 226-32.  
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já haviam sido discutidas anteriormente por Maxwell, não eram experimentais, 
mas sim teóricas. 

 
4. Comentários finais 
 

Na segunda metade do século XIX, vários pesquisadores buscavam 
desenvolver modelos para explicar os fenômenos eletromagnéticos através do uso 
de analogias com fenômenos mecânicos mais conhecidos. Entre eles, estavam 
William Thomson e James Clerk Maxwell. Este tipo de abordagem considerava 
importante que os modelos possibilitassem a construção de imagens mentais dos 
fenômenos físicos, isto é, imagens com caráter mecânico envolvendo 
deslocamentos, rotações, forças, etc. Como uma forma de permitir isso, entre 
outras razões, a existência de um meio material, que intermediaria todos os 
fenômenos eletromagnéticos, era tida como uma certeza no final do século XIX. 
Uma das questões fundamentais da época era determinar as propriedades físicas 
deste meio material.  

Heaviside, entre outros de sua época, dedicou-se a determinar as 
propriedades do éter, tomando como ponto de partida que este seria capaz de 
permitir a propagação dos efeitos eletromagnéticos. Ele comparou a propagação de 
perturbações eletromagnéticas no éter com a propagação de movimentos em 
sólidos elásticos com propriedades diferentes. Encontrou, dessa forma, vários 
meios com propriedades diferentes possíveis. Heaviside partiu do fato de que as 
equações eletromagnéticas sugeriam fortemente a existência de deslocamentos 
lineares e rotações no éter, que podiam ser descritas pela analogia com sólido 
elástico, como nos modelos desenvolvidos por Thomson, Maxwell e outros. As 
analogias entre a propagação dos fenômenos eletromagnéticos no éter e a 
propagação de perturbações mecânicas nestes meios guardavam grande 
semelhança entre os elementos de cada uma das teorias; no entanto, todas 
falhavam em algum ponto.  

Após analisar cuidadosamente os pontos positivos e problemáticos de 
vários modelos diferentes, Heaviside julgou que valeria a pena manter o modelo de 
sólido elástico para o eletromagnetismo, pois com ele era possível explicar a 
existência destas rotações e deslocamentos lineares. De uma maneira geral, as 
analogias exploradas por Heaviside, consideram a energia cinética como análoga à 
energia elétrica e a energia potencial como análoga à energia magnética, ou vice-
versa. A grande questão por trás deste tipo de discussão era saber se as grandezas 
elétricas e magnéticas seriam análogas a translações e rotações, ou vice-versa. No 
entanto, depois de analisar cuidadosamente essas duas classes de modelos 
possíveis, Heaviside não conseguiu obter argumentos que favorecessem uma 
classe em relação à outra, deixando, assim, a questão da determinação da escolha 
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do modelo de éter indeterminada. Heaviside não apresentou uma solução para o 
problema, mas teve um importante papel ao explicitá-lo e discuti-lo 
cuidadosamente. Seu trabalho influenciou muitos pesquisadores posteriores, tendo 
sido freqüentemente citado como ponto de partida para o estudo da natureza 
mecânica das grandezas elétricas e magnéticas. 
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