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Leibniz na origem dos conceitos das energias potencial e cinética

Raquel Anna Sapunaru*; Vitorvani Soares**

Na divulgação frequente dos conceitos da física contemporânea percebemos que não tem sido feita
a devida menção ao nome de um de seus autores: Leibniz (Rothman, 1989, p. 89). Acreditamos que isto se
deva ao fato de este pensador, ao contrário de seu contemporâneo e opositor Newton, ter dado um peso
maior ao aprofundamento dos fundamentos metafísicos da física e, deste modo, ter chegado a um “porquê”
dos problemas empíricos que a natureza lhe apresentava, sempre em busca de razões suficientes propria-
mente teóricas. Nossa hipótese gira em torno do seguinte fato: alguns conceitos da física leibniziana estão
no cerne da física clássica. Este é o caso do conceito de energia, definido, segundo Feynman, como uma
propriedade dos sistemas físicos que não se altera nas múltiplas modificações pelas quais passa a natu-
reza; ou seja, esse conceito pode ser considerado equivalente ao conceito leibniziano de força, vis, m.v2 .

Detalhando um pouco mais nossa hipótese, na filosofia de Leibniz, a relação entre duas de suas vires,
a vis mortua e a vis viva, implica numa perfeita equivalência entre a causa plena e o efeito inteiro. Esta
perfeita equivalência é garantida pelo “princípio da equivalência” que se dá entre um esforço ocorrido
antes do movimento em si, chamado por Leibniz de conatus ou força potencial ou vis mortua, e o impetus ou
força cinética ou vis viva, responsável pelo movimento sensível. Historicamente falando, o conceito de
conatus, conforme estabelecido por Hobbes, foi de suma importância para o pensamento de Leibniz. De
acordo com o comentador Costabel no seu livro Leibniz and Dynamics, o conatus hobbesiano, foi absorvido
na íntegra, sem hesitação, pelo pensamento leibniziano, tanto na sua sintaxe, quanto na sua semântica. Na
letra de Hobbes: “Conatus é o movimento composto pelo espaço e tempo mínimos [...]” (Hobbes, apud
Costabel, 1973, p. 17). Segundo Costabel, o conatus de Hobbes ou de Leibniz é um rudimento de movimento
não determinável ou uma duração infinitamente pequena, acompanhada de um espaço de mesma dimen-
são (Costabel, 1973, p. 17).

O “princípio da equivalência” pode ser encontrado na obra de Leibniz em diversos textos. Nesta
comunicação, tomaremos como base o texto “Animadversiones in partem generalem principiorum
cartesianorum”, parte II, artigo 36, datado de 1692. Nele, Leibniz fez uma crítica feroz aos Les Principes de la
Philosophie de Descartes como um todo e ponderou: “pois a potência de uma causa é igual a de seu efeito
inteiro, quer dizer, o que aquela produz ao consumir sua potência” (GP IV, p. 371). Esta afirmação nos
permite argumentar que, na dinâmica leibniziana, as leis da natureza são dependentes, pelo menos em
parte, do “princípio da equivalência”; ou seja, sempre existe uma equação matemática capaz de demons-
trar a perfeita integração entre a causa plena e o efeito inteiro. Em carta a Bayle, datada de 1687, Leibniz
corrobora nossa hipótese:
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É porque eu acredito que no lugar do princípio cartesiano podemos estabelecer uma outra lei
da natureza que penso ser mais universal e mais inviolável, a saber, que existe sempre uma
perfeita equação entre a causa plena e o efeito inteiro. Ela não diz somente que os efeitos
são proporcionais as causas, mas que cada efeito inteiro é proporcional a sua causa. (GP I II ,
p. 45-46).

É importante ressaltar que, no ano anterior, em 1686, Leibniz estabeleceu que o movimento sensível
seria conhecido pela vis viva e pela relação causa-efeito, originado por ela, e não pela quantidade de
movimento de Descartes. Grosso modo, a vis viva tem como causa primeira a soma de uma sequência
infinita de vires mortuae que, ao se esgotarem, transformar-se-ão no movimento sensível. Complementando
a análise de Costabel, mencionada anteriormente, Leibniz, em carta a Arnauld escrita em novembro de
1671, também definiu o conatus como um fundamento incorpóreo do movimento sensível, reafirmando a
superioridade do espírito sobre a matéria e a continuidade entre ambos (Loemker, 1989, p. 149). Mesmo que
este conceito ainda não fosse o conatus dinâmico, presente no “Specimen Dynamicum”, de 1695, pensamos
que foi a partir dele que o conatus dinâmico nasceu. Assim, a ordem conatus-movimento serviria como meio
de distinguir o espírito do corpo: o primeiro ativo e o segundo passivo. O corpo recebe o conatus que
produziria nele o movimento sensível, mas este é algo exterior ao corpo que só depende do espaço percor-
rido e do tempo decorrido (Loemker, 1989, p. 437). Portanto, o corpo, independentemente de sua extensão,
não aumentaria ou diminuiria a potência do conatus, ou seja, um corpo grande poderia ter o mesmo conatus
que um pequeno (GP IV, §18, p. 230-231). O impetus que também pode ser entendido como a força observável
ou poder de ação, ou ainda, contemporaneamente falando, como energia, se manifesta somente nas coisas
finitas (Loemker, 1989, p. 437). Por exemplo: é possível observar o impetus quando um corpo cai de uma
altura qualquer, porém não podemos observar o conatus deste mesmo corpo no instante anterior ao início
da queda. Isso não quer dizer que o conatus seja um conceito metafísico e o impetus um conceito físico:
ambos os conceitos são metafísicos e se manifestam no contexto das vires viva et mortua, contudo, só o
impetus é sensível por causa da finitude no movimento (Costabel, 1973, p. 102-103; Loemker, 1989, p. 450).

Na dinâmica de Leibniz vis mortua é uma força elementar e embrionária. Ela é infinitamente pequena,
virtual, antecede a manifestação da vis viva e corresponde a uma solicitação para que ocorra, no decorrer
tempo, o movimento sensível. Em outras palavras, é uma tentativa do corpo em se mover, uma tendência
insensível. A vis mortua pode ser representada pela força centrífuga, o peso antes do processo de queda e,
o que mais nos interessa, a quantidade de movimento cartesiana (GM VI, p. 238). De acordo com Leibniz,
diferente da força centrífuga, do peso antes do processo de queda e da quantidade de movimento cartesiana,
similares a vis mortua, a vis viva é a força ordinária de nossa experiência sensível. A vis viva tem como
origem os infinitos graus de vis mortua que integrados resultam não só no movimento sensível, mas também
no movimento verdadeiro. Para Leibniz, o movimento verdadeiro era aquele produzido pela vis viva, isto é,
pelo m.v2. O movimento cartesiano, m.v, era chamado por Leibniz de movimento aparente porque não foi
produzido pela força, m.v2, mas sim pela quantidade de movimento, m.v. Para Leibniz, o movimento produ-
zido pela quantidade de movimento não poderia jamais ser tomado como verdadeiro.

É importante ressaltar que na filosofia natural de Leibniz, assim como a vis viva tem sua origem na
vis mortua, esta tem sua origem na vis viva, pois a existência da vis mortua depende da realização da vis viva
que a reabastece através do movimento que se tornou real e ao mesmo tempo se torna, mais uma vez,
virtual, pronto para se tornar real novamente, num processo contínuo, atribuindo as vires um sentido duplo
(GM VI, p. 238-239). O impetus não existe sem a integração do conatus e, por sua vez, este não existe sem a
realização do impetus, como um pêndulo que no primeiro estágio está parado e ao cair adquire velocidade.
Esta velocidade será máxima no ponto mais baixo de sua queda e a ao subir ele começa a perdê-la até
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atingir novamente sua altura original e parar antes de repetir todo o trajeto no sentido contrário. Na letra
de Leibniz:

Eu deixo verdadeiramente claro um único princípio: um corpo pesado, caindo de uma altura
qualquer, terá exatamente a força necessária para se elevar à mesma altura [de queda], se
não tiver havido perda de força por resistência em seu trajeto. Exemplo: um pêndulo numa
certa altura a partir da qual é largado [...], a menos que o ar o impeça, seu movimento não se
extinguirá do mesmo modo que sua força será reabsorvida. (GM VI , p. 117-118).

Entendemos que, por trás deste processo conatus-impetus-conatus estão dois importantíssimos pres-
supostos metafísicos que deram origem às definições de energias potencial e cinética, a saber: o “princípio
da equivalência”, já mencionado e, o “princípio da continuidade”, sobre o qual falaremos na sequência.
Porém, antes disso, convém lembrar que o processo de construção das vires leibnizianas foi longo. Inicial-
mente, nosso filósofo propôs uma alternativa às sete regras do impacto de Descartes (Descartes, 1998, p.
197-205), em dois textos, a saber: 1) “Theoria motus abstracti” e 2) “Hypothesis physica nova” ou “Theoria
motus concreti”, ambos de 1671. No entanto, Leibniz abandonou a idéia de uma abordagem diferenciada,
isto é, um texto para suas análises metafísicas do movimento e outra para as análises físicas, e passou a
tratar suas objeções a Descartes de outro modo, mais sistemático, mais voltado para a física.

Ressaltamos que, não pertence ao escopo desta comunicação pormenorizar a crítica de Leibniz a
Descartes. Porém, a fim de aclarar alguns pontos concernentes ao “princípio da continuidade”, que estamos
prestes a apresentar, é mister fazermos alguns esclarecimentos. Leibniz iniciou suas objeções às sete
regras do impacto cartesiano falando de um critério geral de análise que a elas seria aplicado, indistinta-
mente. Este critério seria o “princípio da continuidade”. Em suma, na idéia de Leibniz, quando dois corpos
supostamente diferentes se aproximassem continuamente até que um fosse como o outro, seria preciso que
as consequências ou os efeitos que esta aproximação causasse em ambos, resultasse numa coincidência
total. Leibniz, objetivando aclarar seu próprio pensamento, utiliza-se da geometria para exemplificar sua
hipótese. Ele nos diz que no caso de uma elipse, se um de seus focos ficasse imóvel e o outro se afastasse
continuamente, as elipses formadas a partir deste afastamento estariam se aproximando continuamente
de uma parábola até que finalmente, quando a distância entre os focos fosse enorme, chegariam a ser, de
fato, iguais a uma parábola. Assim, podemos considerar a parábola como uma elipse cuja distância entre
os focos tenderia ao infinito, pois todas as propriedades da elipse poderiam ser verificadas na parábola.
Leibniz continua sua explanação afirmando que o movimento dos corpos diminui continuamente e termina
por reduzir-se quase ao repouso absoluto e, deste modo, a desigualdade entre eles converte-se em igualda-
de perfeita, de maneira que o repouso pode ser considerado como um movimento infinitamente pequeno ou
como uma lentidão infinita e a igualdade como uma desigualdade infinitamente pequena. Destarte, Leibniz
alerta para o fato que tudo que se queira demonstrar sobre o movimento, deve também ser verificado no
repouso e na igualdade, respectivamente, de maneira que uma regra sobre o repouso ou a igualdade
poderia conceber-se, de certo modo, como um caso especial de uma regra sobre o movimento ou a desigual-
dade. Mais do que isto: de acordo com Leibniz, se assim não o for, podemos estar seguros de que tais regras
são incorretas e estão mal concebidas, como as de Descartes. Esse mesmo pensamento com ênfase na
metafísica que sempre precedeu a Física de Leibniz, pode ser encontrado no texto “O que é uma ideia?”, de
1678 e, posteriomente, no Discurso de Metafísica, §15, de 1686 (Loemker, 1989, p. 208; 312).

O “princípio da continuidade”, enunciado em 1687 em carta a Malebranche, combinado com o
“princípio da equivalência”, garantiam não só a ausência de “saltos” na natureza, mas também a não
existência de um efeito maior que a causa geradora do movimento sensível. Grosso modo, enquanto o
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“princípio da equivalência” estabelecia uma relação de causa e efeito entre as vires mortuae e vivae e
impedia uma criação ex nihilo no mundo físico o “princípio da continuidade” garantia que a passagem entre
as vires mortuae e vivae ocorresse sem “saltos”, como nos levava a crer a hipótese de Descartes.

Retomando a hipótese da origem dos conceitos de energia cinética e potencial, no século XVII,
Leibniz concluiu que o a força era o que se conservava de forma absoluta e, no século XX, o físico Feynman
em seu livro Física em seis lições, definiu o conceito contemporâneo de energia e, mais precisamente, o que
seria sua conservação:

Exis te um fato ou, se v ocê pr eferir,  uma lei que governa todos os fenômenos naturais
conhecidos até agora. Não se conhece nenhuma exceção a essa lei – ela é exata, pelo que
sabemos. A  lei chama-se conser vação da ener gia. S egundo ela, há certa quantidade,  que
denominamos energia, que não se modifica nas múltiplas modificações pelas quais passa a
natureza. Trata-se de uma idéia extremamente abstrata, por ser um princípio matemático; diz
que há uma quantidade numérica que não se altera quando algo acontece. Não é a descrição
de um mecanismo ou de algo concreto; é apenas o fato estranho de que podemos calcular
certo número e, quando terminamos de observar a natureza em suas peripécias e calculamos
o número de novo, ele é o mesmo. (Feynman, 2004, p. 115-116).

Pretendemos agora, tendo como ponto de partida a definição de Feynman, mostrar que física e
metafisicamente, a conservação da energia é uma ideia cuja gênese já se encontrava no espírito de Leibniz.
Inicialmente, podemos dizer que a vis viva de Leibniz seria algo que “realiza”. Nos dias de hoje, dizemos do
trabalho, W, ser ele a medida daquilo que “se realiza” num determinado deslocamento x, enquanto a força
seria algo que “se exerce” num determinado intervalo de tempo t. Se não há força, não há trabalho, mas
força não é trabalho. Grosso modo, o trabalho é, a fortiori, a medida da variação da energia do corpo, não
de sua força (Lanczos, 1970, p. xxi). Portanto, pensamos que devido ao forte caráter metafísico da física de
Leibniz, o processo exercido torna-se realizado, isto é, a transformação contínua da força em trabalho teria
como base de sustentação o “princípio da equivalência” e o “princípio da continuidade”. É por essa razão
que, tanto em relação à física quanto à filosofia, pensamos ser errado não creditar a Leibniz pelo menos
parte da autoria do “princípio da conservação da energia mecânica”. Este princípio, conforme apresentado
a partir do século XIX, desconsidera que no século XVII, mais precisamente em 1695, Leibniz, através da
formalização do termo vis viva no texto “Specimen Dynamicum”, já falava do conceito de energia cinética.

Do ponto de vista da física, como se daria a passagem das definições leibnizianas de vires mortuae
e vivae para as formas contemporâneas das energias potencial e cinética? Sobre a vis mortua, dissemos
anteriormente que ela poderia ter a forma da quantidade de movimento cartesiano. Por quê? Resposta: a)
para Leibniz, a velocidade virtual, ou seja, aquela que existe antes do movimento sensível, pode ser definida
como um espaço infinitamente pequeno dividido por um tempo igualmente mínimo; e b) ainda na condição
de vis mortua, ao integrarmos essas infinitas disposições de força ao longo do tempo, obteremos a vis viva
(Moreau, 1956, p. 140-141). Assim, acreditamos ser inegável que tenha se originado no leibnizianismo a
semente necessária para que os pensadores iluministas dos séculos XVIII e XIX formulassem a relação
trabalho-energia dentro da física newtoniana.

Especificamente sobre a vis viva, sabemos que ela seria um somatório de infinitesimais vires mortuae
e, ao ser exercida, realizaria trabalho. Infelizmente, através da integração dos infinitos conatus transfor-
mando-se em impetus não poderíamos chegar precisamente à fórmula da energia cinética, visto que esta foi
deduzida a partir do conceito de força newtoniana, que não possuía precedentes metafísicos semelhantes
à vis viva leibniziana. Todavia, é impossível não notar a forte semelhança entre as formas da vis viva, m.v2,
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e da energia cinética, ½m.v2; e ao analisarmos a dedução da relação trabalho-energia cinética, é possível
identificar também a vis mortua integrada, na forma da quantidade de movimento.

Na física newtoniana, F=m.a, onde a, a aceleração, pode ser também descrita como:

a 
dv
d t


dv
dt

dx
dx


dx
d t

dv
dx

 v dv
d x . (1)

A seu turno, o trabalho infinitesimal, dW, é definido tout court como a força, F, exercida ao longo de
um deslocamento, dx, ou seja, dW=F.dx. Assim, aplicando-se o cálculo diferencial e integral de Leibniz para
somarmos os deslocamentos ao longo da qual a força F é exercida, encerramos que:

(2)

Ora, para chegarmos à definição de energia cinética pela definição de trabalho, dW=F.dx, que utiliza
a força newtoniana, observamos que: a) ao expandirmos a definição de aceleração, conforme equação (1),
e aplicando esta expansão à relação F=m.a, passamos pela relação m.v, vis mortua, acrescida dos compo-
nentes infinitesimais necessários para a realização do cálculo, dv/dx; e b) a fortiori, ao integrarmos a força
newtoniana ao longo do tempo, F, no deslocamento dx, este, durante a operação, transformar-se-á em dv.

Finalizando, acreditamos que o “principio da conservação da energia mecânica”, Emecânica=Ecinética+Epotencial

gravitacional (no caso particular de corpos em queda-livre)+Epotencial nada mais é que a tradução física do “princípio da equivalência”,
somado ao “princípio da continuidade”, a saber: a) a causa plena se transforma, continuamente, ao mesmo
tempo em que se esgota, no efeito inteiro; b) da mesma forma, a vis mortua se esgota e se transforma,
continuamente, através da integração de seus infinitos conatus na vis viva; e c) a energia potencial se
consume e se transforma, continuamente, em energia cinética, gerando o trabalho. Lembramos que, atual-
mente, o trabalho também pode ser visto como a variação da energia cinética, ou como diria Leibniz, da vis
viva. Assim,
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Infelizmente, o nome de Leibniz não aparece creditado nesta adorável dança de forças e energias
mecânicas. Ao contrário de Newton, a quem a física rende até hoje grandes e merecidas homenagens, o
grande filósofo da natureza Leibniz é citado somente pelos físicos que se interessam, paralelamente, pela
história da física ou da ciência. Por esta razão, acreditamos que talvez tenha chegado a hora de dar a este
grande pensador um merecido lugar de destaque entre os grandes físicos que elaboraram a mecânica
clássica como a conhecemos; pois, através da combinação bem dosada de uma metafísica profunda e
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abrangente com uma física-matemática rigorosa e assertiva, ao seu tempo, Leibniz conseguiu iluminar
inúmeras gerações de físicos, desde o século XVIII até os dias de hoje, mesmo que estes últimos ainda não
estejam totalmente cientes deste fato.
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