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Forças entre luz e matéria: modelos mecânicos da óptica corpuscular no 
início do século XVIII* 
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1 INTRODUÇÃO 
No início do século XVIII, a publicação do Opticks (1704) de Isaac Newton (1643-1727) marcou o início de um período de grande influência da filosofia natural newtoniana na Europa, especialmente na Grã-Bretanha. Com esta obra, Newton trouxe argumentos para o surgimento de um movimento para transformar a óptica num ramo da mecânica. Nesse período, as idéias de Newton começaram a ser popularizadas em larga escala, principalmente por meio de conferências populares e de livros sobre as teorias newtonianas com linguagem acessível. Como exemplo, podemos citar as palestras oferecidas por John Teophilous Desaguliers (1683-1744) – ilustre defensor de Newton, cujas conferências se tornaram um modelo para a época – e as obras Eleméns de la philosophie de Neuton (1738) e Il newtonianesimo per le dame (1737) escritas, respectivamente, por Voltaire (1694-1778) e Francesco Algarotti (1712-1765). Retratando Newton e sua obra de forma pouco crítica e bastante ufanista, estas palestras e livros contribuíram para a predominância da concepção corpuscular para a luz na maioria dos livros de óptica do século XVIII (Moura, 2008). O presente trabalho apresenta um estudo detalhado de alguns destes modelos, analisando seus fundamentos conceituais e seus aspectos problemáticos. Por meio deste estudo histórico, traçaremos um panorama dos estudos sobre luz e cores no século XVIII, contrapondo a comum idéia de que este século foi um período estéril para a óptica (Pav, 1975). 

2 MODELOS MECÂNICOS 
Um dos primeiros filósofos naturais do século XVIII a apresentar um modelo mecânico para a óptica foi Desaguliers, citado acima. Em seu livro Physico-mechanical lectures (1717), um resumo dos assuntos tratados em suas palestras, Desaguliers afirmou que a materialidade da luz seria evidente apenas pela observação de fenômenos como a reflexão e a refração. A fim de explicar essa última, Desaguliers elaborou um modelo considerando duas “forças” agindo sobre o raio de luz, uma relacionada ao seu movimento e outra devida ao corpo refrator. Segundo Desaguliers, as duas forças formariam os lados de um paralelogramo. Após passar pelo meio refrator, um raio de luz se moveria pela diagonal desse paralelogramo influenciado por uma combinação entre as duas “forças”. 

[...] pelas leis da mecânica, aquele raio [o que foi refratado] deverá mover-se na diagonal do paralelogramo, 
cujos lados representam aquelas duas forças, o qual [o raio] está conseqüentemente mais perto da 
perpendicular. (Desaguliers, 1717, p. 46) 
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Sendo assim, a força de atração do vidro aceleraria o raio de luz. Se ele estivesse vindo no sentido contrário, do vidro para o ar, a força retardaria seu movimento. Para Desaguliers, a ação desta força poderia ser visualizada por meio de um simples experimento, utilizando um prisma e uma vela. 
Coloque uma das superfícies de um prisma numa posição horizontal, com o ângulo oposto a ela virado 
para cima; e olhando muito obliquamente para ele, a luz de uma vela vista por reflexão [total] irá atingir o 
olho muito vividamente, parecendo ser refletida pelo ar contíguo ao vidro [...]. (Desaguliers, 1717, p. 47) 

Se o raio de luz estiver numa certa inclinação em relação à superfície inferior do prisma, sua “força” relacionada ao seu movimento não seria suficiente para superar a força de atração exercida pelo prisma. Portanto, o raio sairia do vidro, descreveria uma pequena curva e voltaria na mesma inclinação. Caso a superfície de outra seja pressionada contra esta superfície, não haveria reflexão e o raio continuaria a seguir sua trajetória retilínea, uma vez que a atração exercida pelos dois prismas se igualaria. Embora o modelo de Desaguliers seja, a princípio, simples e de fácil entendimento, ele não é suficiente para explicar, por exemplo, o fenômeno da reflexão. Por qual razão a luz seria refletida se há apenas forças de atração atuando sobre ela? Desaguliers não comentou sobre essa questão.  Em um modelo mais complexo, o filósofo natural holandês Wilhem Jacob ‘s Gravesande (1688-1742) apresentou em seu influente livro Mathematical elements of natural philosophy (1720-1721) o conceito de “espaço de atração”. Traduzido para o inglês por Desagulier, a obra de ‘s Gravesande tornou-se uma das obras de Filosofia Natural mais lidas na Europa no período (Cantor, 1983, p. 35).  Admirador de Newton, ‘s Gravesande deixou clara sua preferência e reverência às obras newtonianas no prefácio de seu livro. 
Antes dele [Newton], os naturalistas estavam no escuro em inumeráveis coisas relacionadas à luz, 
especialmente às cores. (‘s Gravesande, 1726, p. ix) 

Para ‘s Gravesande, a luz teria um caráter corpuscular e seria algum tipo de movimento do fogo. 
Quando o fogo entra nos seus olhos em linhas retas, pelo movimento que ele propaga às fibras no fundo 
do olho, ele excita a idéia de luz [...]. (‘s Gravesande, 1726, p. 14) 

Adotando uma postura explícita em defesa à concepção corpuscular para a luz, ‘s Gravesande afirmou que o fato de um objeto ser queimado pelo fogo mostraria que este último seria atraído pelo primeiro. O mesmo efeito poderia ser facilmente observado no caso da luz. 
Fogo, assim como foi dito, é atraído pelos corpos; os notáveis efeitos dos quais a atração pode ser 
observada na queima de corpos são também sensíveis na luz, pois quando a luz passa perto dos corpos, ela 
é tirada de seu caminho reto [...]. (‘s Gravesande, 1726, p. 24) 

O fato de ser “tirada de seu caminho reto” quando de sua passagem perto dos corpos explicaria, segundo ‘s Gravesande, a inflexão da luz (difração, em linguagem atual). A refração da luz, por sua vez, seria um caso especial da inflexão e causada essencialmente pela diferença de densidade entre os corpos pelos quais a luz passa; o meio mais denso atrairia o raio de luz mais fortemente que o meio mais rarefeito. A partir disso e baseando-se na figura 1 abaixo, ‘s Gravesande explicou a refração da luz da seguinte maneira: 
Seja EF a separação dos meios e seja X o meio mais denso e Z o menos denso. Todas as partículas têm 
uma força atrativa, e esta força também está presente na luz. Seja a distância na qual as partículas exercem 
sua ação, tal que é compreendida entre as linhas EF e GH. Portanto, a luz que vem entre aquelas linhas 
será atraída pelo meio X.  
Na distância da linha GH, somente as partes extremas do meio X agem sobre a luz; numa distância menor, 
tanto elas quanto outras partes agem, de modo a aumentar a força atrativa [...]. No meio mais denso X, 
esteja a linha IL a mesma distância de EF, assim como GH no meio Z está. Deixe a luz entrar no meio X, 
e ela será, por todos os lados, atraída pelas partículas do meio [...]. 
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Enquanto a luz estiver entre as linhas EF e IL, a força atrativa é mais forte em direção a IL, porque há 
mais partículas que atraem para aquele lado; mas à medida que o número de partículas que agem no 
sentido contrário aumenta, ou seja, à medida que a distância em relação a EF aumenta, a força em direção 
a IL é diminuída até, exatamente na linha IL, a luz ser igualmente atraída por todos os lados; o que 
também acontece em todo lugar no meio X, além de IL. (‘s Gravesande, 1726, pp. 26-27) 

 Figura 1. Esquema de ‘s Gravesande para ilustrar seu conceito de “espaço de atração” determinado na figura 
pelos planos GH e IL.  O espaço entre os planos GH e IL ‘s Gravesande denominou de “espaço de atração” (‘s Gravesande, 1726, p. 31). Quando o raio de luz (representado na figura acima por Aa) entrasse nesse espaço ele sofreria uma atração mais forte em direção ao meio X mais denso. Nos trechos seguintes do Mathematical elements ‘s Gravesande explorou mais este conceito. Segundo ele, as leis da refração seriam explicadas pela diferença entre as forças de atração exercidas pelos dois meios no “espaço de atração”. À medida que a diferença de densidade e, portanto, a diferença entre as forças diminuísse, o desvio sofrido pelo raio também diminuiria, até que não ocorresse refração, como acontece entre superfícies de meios de densidades iguais. Embora seja um modelo mecânico sofisticado, o “espaço de atração” de ‘s Gravesande também apresentava alguns problemas, por exemplo, o fato deste conceito explicar somente a refração e a reflexão total, assim como o modelo de Desaguliers. Ao explicar fenômenos como a reflexão e a refração parciais, ‘s Gravesande utilizou argumentos obscuros e vagos. 

Todavia, que todas as reflexões não dependem dessa atração da mesma maneira, é evidente; pois naquele 
caso, no qual a refração é feita, parte da luz é refletida; pois a luz não penetra totalmente de um meio 
menos denso ao mais denso, pois mesmo nesse caso, no qual a atração oposta à reflexão é a máxima 
possível, ainda alguns raios são refletidos. (‘s Gravesande, 1726, p. 86) 

Aparentemente, ‘s Gravesande reconheceu que o conceito de “espaço de atração” não conseguia explicar porque “ainda alguns raios são refletidos”, quando da incidência de raios de luz sobre um corpo refrator, ou seja, a reflexão parcial. Esta falha do modelo de ‘s Gravesande viria a ser corrigida com um modelo não menos sofisticado e complexo: o “espaço de atividade”, elaborado por Robert Smith (1689-1768) e discutido em seu A 
compleat system of optics, outra obra influente na época, traduzida para o alemão e o francês (Cantor, 1983, p. 34). Assim como outros autores do período, Smith considerou a materialidade da luz como um resultado obtido a partir da observação de fenômenos ópticos, e não uma hipótese. 
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Quem quer que tenha considerado que um número de propriedades e efeitos da luz são exatamente 
semelhantes às propriedades e efeitos dos corpos de volume perceptível, encontrará dificuldade em 
conceber a luz sendo qualquer coisa a não ser partículas da matéria muito pequenas e distintas. (Smith, 
1738, p. 1) 

Smith utilizou uma estratégia interessante em seu livro, também utilizada por alguns outros autores do século XVIII: copiar vários trechos do Opticks a fim de, aparentemente, embasar sua argumentação em idéias vindas de uma obra reconhecida e prestigiada. Em trechos do A compleat system of optics, Smith afirmou que Newton havia estabelecido a interação de forças entre a luz e a matéria. 
[Newton] mostrou a partir desses e de outros experimentos que corpos agem sobre a luz em algumas 
circunstâncias por um poder atrativo e em outros por um poder repulsivo. (Smith, 1738, p. 88) 

Os experimentos citados por Smith no trecho acima são aquelas descritos no Livro III do Opticks, onde Newton apresentou suas idéias sobre a inflexão da luz. Entretanto, Newton não afirmou que o corpo tem um poder atrativo ou repulsivo, se limitando a dizer que o corpo atuava sobre o raio de luz, fazendo como que ele se curvasse (Newton, 1996, p. 238). As palavras de Smith ilustram sua tentativa de incorporar a idéia de atração e repulsão dos corpos às descrições newtonianas, o que era uma tendência do período. Muito semelhante ao “espaço de atração” de ‘s Gravesande, o “espaço de atividade” de Smith também se estenderia até dois planos limites, paralelos um ao outro e à superfície do corpo, como mostra a figura 2. 
[Quando um raio de luz entra no “espaço de atividade”] suas partículas serão aceleradas ou retardadas [...], 
conforme o poder do meio agir a favor ou contra o curso de seus movimentos; e quando as partículas 
saem daquele espaço, elas prosseguirão com uma velocidade uniforme. (Smith, 1778, p. 21) 

 Figura 2. O “espaço de atividade” de Smith é uma região com zonas de repulsão (entre ih e kl) e zonas de atração 
(entre kl e mn).  Smith afirmou que o “espaço de atividade” teria uma zona de repulsão responsável pela reflexão da luz, delimitada pelos planos ih e kl na figura 2. Entre os planos kl e mn, haveria uma zona de atração, que causaria a refração da luz. Para explicar a refração e a reflexão total, os argumentos de Smith foram, de forma sucinta, os seguintes: se um raio de luz estivesse vindo de um meio menos denso para um mais denso e obliquamente em relação às suas superfícies, assim que ele entrasse na região de atração do “espaço de atividade”, haveria uma força que o aceleraria em direção ao meio mais denso, fazendo 
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com que sua trajetória fosse modificada ao ser refratado. Se o raio viesse do meio menos denso em direção ao meio mais denso, a força desse último, na região de atração, faria com que o raio fosse refletido totalmente. Quando o raio saísse desse espaço, ele seria atraído da mesma maneira em todas as direções, não tendo sua trajetória modificada novamente. Apresentando um avanço significativo em relação ao modelo de ‘s Gravesande, Smith também explicou a refração e reflexão parciais da luz utilizando o “espaço de atividade”. Novamente se referindo a Newton, Smith afirmou que a noção deste em relação à reflexão seria a seguinte: 
Deixe o poder atrativo do meio mais denso ABCD terminar na linha kl, e lá deixe o poder repulsivo 
começar, e deixe-o terminar na linha paralela hi; e quando um raio op do ar atinge o espaço de repulsão 
hikl, ele será perpetuamente desviado de uma direção a outra pela oposição da força repulsiva, e assim 
descreverá uma curva pqr, até ela emergir daquele espaço em r com o mesmo ângulo que imergiu em p, e 
então procederá numa linha reta rs. Este será o curso do raio se sua força progressiva for fraca, ou se a 
força repulsiva for tão forte ao ponto de impedi-lo de entrar no espaço de atração klmn. Pois se ele entrar 
nesse espaço, ao invés de ser refletido, ele será refratado no meio mais denso. (Smith, 1738, p. 93) 

Apesar da referência a Newton, este não escreveu nada parecido no Opticks, nos Principia e em trabalhos anteriores. O fato de Smith mencioná-lo com freqüência – atribuindo a ele explicações que não elaborou – e às suas teorias sobre óptica indica a forte influência do pensamento newtoniano em suas idéias e a tendência em aperfeiçoá-las por meio de modelos mecânicos. Além disso, Smith não deixou claro se essa zona de repulsão existiria também no meio mais denso e, se não existiria, por quê. Desaguliers, ‘s Gravesande, Smith e muitos outros buscaram elaborar modelos mecânicos originais para explicar os fenômenos ópticos, apostando de uma força entre a luz e os corpos aparentemente visíveis. John Rowning (1701-1771), por sua vez, utilizou a força de coesão entre as partículas dos corpos para tratar o comportamento da luz. Seu discurso é claro e objetivo, concentrado no tratamento matemático e físico dos fenômenos naturais. A óptica foi discutida na terceira parte de seu livro A compendious system of natural philosophy (1734-38). Segundo ele, os fenômenos ópticos também seriam explicados por conceitos derivados das teorias sobre a mecânica dos corpos: 
Ao tratar a natureza dos fluidos, eu expliquei tais fenômenos como resultado da reunião de várias 
partículas de matéria agindo sob as leis do mecanicismo; o objetivo do meu projeto agora me leva a 
mostrar como, de acordo com as mesmas leis, tais fenômenos [os ópticos], como resultado da emissão de 
infinitas pequenas partículas de corpos luminosos, são produzidos [...]. (Rowning 1737, p. 3) 

Na primeira parte do compêndio, Rowning havia enunciado três tipos de poderes dos corpos: ação de gravitação de longa distância, ação de repulsão de curta distância e ação de coesão de curta distância (Rowning, 1734, p. 12, 17). Esta última explicaria, além da coesão das partículas dos corpos, o comportamento da luz perto de outros corpos. Voltando à terceira parte do livro, ele afirmou: 
As partículas de luz estão sujeitas às leis da atração de coesão assim como outros pequenos corpos, pois se 
um raio de luz passar pelos gumes de uma faca, ele será desviado de seu curso natural, e será inflectido em 
direção ao gume da faca. A mesma inflexão acontece com um raio quando ele entra obliquamente em uma 
substância mais densa ou mais rarefeita que aquela que ele estava antes, em cujo caso é dito que ele é 
refratado [...]. (Rowning, 1737, p. 8)  

Ao discutir a refração da luz, Rowning desenvolveu seu argumento baseado na força de coesão. 
Todos os corpos são imbuídos de uma força atrativa, que se estende a alguma distância além de suas 
superfícies; quando um raio de luz passa de um meio rarefeito para um denso [...] pouco antes de sua 
entrada o raio será atraído em direção ao meio mais denso, e esta atração continuará a agir sobre ele, até 
algum tempo depois que ele entrou no meio [...]. (Rowning, 1737, p. 9) 
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A linha de raciocínio de Rowning é basicamente a mesma dos outros autores analisados acima. Seu modelo também não resolve problemas simples, por exemplo, o limite de atuação da força e o tempo de duração da atração após a entrada do raio no meio mais denso.  Ao longo do século XVIII, diversas outras explicações para os fenômenos utilizando modelos mecânicos foram elaboradas (Moura, 2008, pp. 119-70). A breve análise acima de alguns destes modelos denota a pluralidade da transformação da óptica newtoniana, bem como traz argumentos contra a comum idéia de que não houve pesquisa em óptica durante a maior parte do século XVIII. 
3 CRÍTICAS AOS MODELOS CORPUSCULARES PARA A LUZ 

Os modelos discutidos acima apresentaram alguns problemas conceituais graves, que poderiam diminuir a validade das explicações para os fenômenos ópticos baseadas na mecânica newtoniana. Embora seja natural que os filósofos naturais defensores de Newton não criticassem suas teorias, seria esperado o surgimento de críticas por parte daqueles que não apoiavam as idéias newtonianas, por exemplo, adeptos de outras concepções para a luz. Porém, estudos históricos indicam que não surgiram críticas significativas a esses aspectos, tampouco à óptica desenvolvida por Newton e presente em seu Opticks (Cantor, 1983; Moura, 2008). O mais expressivo crítico das teorias newtonianas no início do século XVIII é Robert Green (1678-1730). Em seus dois livros mais conhecido – The principles of natural philosophy (1712) e The principles of the philosophy of expansive and contractive forces (1727) – ele discutiu, entre outros assuntos, a óptica de Newton, que considerava incoerente e repleta de falhas. No prefácio do primeiro, ele deixou explícita a discordância com a concepção corpuscular para a luz. 
[...] nós mostraremos primeiro a impossibilidade e a absurdidade de grande parte daquela filosofia, que tem 
sido chamada de Corpuscular [...] (Green, 1712, p. a4) 

Segundo Cantor (1983, pp. 218-19, n. 15), Green acreditava que a hipótese corpuscular tinha se tornado o ponto central da ciência moderna, mas rejeitou todas as teorias para a luz que envolviam partículas de matérias. Para ele, a matéria era uma substância heterogênea ativa e todo o espaço era preenchido com um éter indiferenciado e ativo, formando todo o Universo. A luz seria uma ação nesse meio etéreo. Embora Green tenha sido incisivo em sua crítica a Newton, ela não surtiu o efeito provavelmente esperado. Nos livros sobre óptica do século XVIII e em fontes secundárias, não há comentários sobre as idéias de Green, denotando que a popularização da óptica newtoniana e a expansão dos modelos mecânicos percorreu um caminho livre de críticas, pelo menos nas primeiras décadas deste século. Apresentando a óptica como um ramo da mecânica, os modelos desenvolvidos por Desaguliers, ‘s Gravesande, Smith, Rowning e outros apontam para a busca de construir uma relação sólida entre duas áreas de estudo consagradas pelo pensamento newtoniano. Apesar da pouca discussão sobre o que era efetivamente a luz, aceita amplamente como matéria, este movimento dos adeptos da concepção corpuscular para a luz aponta que a óptica do século XVIII não se restringiu somente à repetição do conteúdo do Opticks, embora isto tenha também ocorrido. Novas idéias e modelos foram desenvolvidas: a luz é um corpúsculo e interage com os corpos por meio de uma força, seja ela nova, como apresentaram Desaguliers, ‘s Gravesande e Smith, seja ela já conhecida, como a força de coesão abordada por Rowning. A partir da segunda metade do século XVIII, porém, estes modelos foram colocados questionados de forma mais expressiva (Cantor, 1983; Hakfoort, 1995), com a publicação de obras como o Nova 
theoria lucis et colorum de Leonhard Euler (1707-1783), que traziam um novo aporte para a concepção vibracional da luz defendida muitas décadas antes por filósofos naturais como Robert Hooke (1632-1703) e Christiaan Huygens (1629-1695). Entretanto, a óptica newtoniana e os modelos mecânicos desenvolvidos a partir dela continuariam a exercer forte influência nos estudos sobre a luz e as cores, 
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estabelecendo Newton como o fundador da concepção corpuscular para luz e o incentivador da união entre sua óptica e sua mecânica. 
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