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videtur, ut a phaenominis motuum investigemus 
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movimento, investiguemos as forças da natureza 
e, então, a partir dessas forças, demonstremos o 
restante dos fenômenos" 
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1. INTRODUÇÃO 

"Os cientistas raramente nos legam um relato completo de como fizeram 
suas descobertas; mesmo quando eles o fazem, tais relatos são 
freqüentemente duvidosos, pois são construídos muito tempo após o fato. A 
tarefa do historiador é freqüentemente aquela de recriar conjecturalmente as 
linhas de argumentação e de influência que estão por trás das conclusões 
que um cientista explicitamente propõe. Essa tarefa de reconstrução é 
absolutamente impossível a menos que o historiador tenha uma 
sensibilidade muito sutil para quais tipos de argumentos seriam plausíveis 
numa dada situação. Assim, nesse caso, enquanto relacionada com a 
narração e a explicação, a tarefa do historiador requer que ele possua uma 
teoria (implícita ou explícita) sobre a crença racional e a ação racional." 

Larry Laudan, Progress and Its Problems, 1977, p. 167. 
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No quadro conceitual da filosofia natural do séc. XVII, o conceito de força 
introduzido pelo Philosophiae naturalis principia mathematica de Isaac Newton (1642-
1727) repercutiu tanto no nível dos conhecimentos físicos e matemáticos, redefinindo 
problemas e propondo novas soluções através de uma metodologia bastante original, 
quanto no nível da concepção metafísica acerca dos eventos da natureza. O cartesianismo, 
que havia dominado a cena filosófica após a ruína da cosmologia aristotélica, sustentava 
que todos os processos naturais deveriam ser explicados exclusivamente através dos 
princípios da matéria, entendida como extensão geometricamente definida, e do 
movimento, entendido como um modo da matéria extensa. O conceito newtoniano de força, 
entretanto, mostrava-se irreconciliável com essa ontologia, visto que "força" ora poderia ser 
intrínseca à natureza da matéria (como é o caso da força de inércia) ora poderia ser 
produzida por um agente externo cuja origem não se conhece (como é o caso da força da 
gravidade). Assim sendo, a introdução do conceito de força fez com que Newton dotasse 
seu sistema de filosofia natural dos mais variados tipos de argumentos, a fim de que, 
justificando os resultados que alcançou sobretudo na mecânica celeste, mostrasse a 
necessidade de reconhecer a existência das "forças da natureza". 

A situação histórica torna-se ainda mais significativa quando observamos que o 
próprio Newton foi na juventude um dos adeptos da mecânica de Descartes, envolvendo-se 
profundamente com a exploração dos seus modelos para a explicação dos movimentos 
locais. Os manuscritos de Newton datados dessa época nos permitem conjecturar que as 
origens mais remotas de seu conceito de força se encontram nessas explorações dos 
modelos mecânicos de Descartes. Mas este é um ponto em que os comentadores 
contemporâneos discordam significativamente. Enquanto alguns pretendem mostrar que o 
conceito newtoniano de força se originou exclusivamente das investigações mecânicas de 
seu autor, outros o vinculam a outros campos distintos da mecânica, sobretudo à alquimia, 
que lidava com "atrações", "princípios ativos", "qualidades ocultas" etc. 

O objetivo desta dissertação é reconstruir a origem mecânica desse conceito de 
força, desde os primeiros manuscritos de Newton, elaborados a partir de 1664, até sua 
forma final no Principia, analisando os argumentos matemáticos, físicos, metafísicos e 
metodológicos que Newton utiliza para justificá-lo. Isto deve ser visto não como uma 
tomada de posição em relação às polêmicas interpretativas referidas acima, mas como uma 
tentativa de compreender o próprio conceito de força através dos argumentos que serão 
analisados, sabendo de antemão que um número significativo de outras possíveis razões e 
influências deixarão de ser analisados aqui. Para os meus propósitos, será suficiente que 
tenha encontrado uma referência mútua e contínua entre os argumentos matemáticos, 
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físicos, metafísicos e metodológicos de Newton para o conceito de força, circunscritos 
àqueles que concorreram para o programa que se concretizou com o Principia. 

Os capítulos a seguir estão divididos de maneira a respeitar a própria cronologia dos 
escritos de Newton. No Capítulo 2, é feito um estudo histórico dos manuscritos anteriores 
ao Principia, com ênfase no envolvimento de Newton com a mecânica de Descartes e o 
posterior afastamento justamente quando começava a cogitar um estatuto diferenciado para 
as "forças da natureza". Uma atenção especial será dada também ao envolvimento de 
Newton com outras tradições filosóficas e científicas do séc. XVII, sobretudo a astronomia 
copernicana, onde poderemos encontrar alguns dos fatores que o levaram a se afastar dos 
princípios da mecânica cartesiana. 

No Capítulo 3, o conceito de força será analisado do ponto de vista da "mecânica 
racional" do Principia, onde Newton realiza um tratamento matemático dos princípios e 
das condições dinâmicas dos movimentos locais. Em primeiro lugar, veremos que, para 
fundamentar as Leis e as Definições das seções inicias do Principia, Newton estabelece 
uma certa equivalência entre os princípios dinâmicos que regulam as mudanças de 
movimento nas colisões (o principal modelo mecânico da física cartesiana) e nas atrações 
(a forma pela qual a gravidade parece agir). Em seguida, veremos que, através do 
tratamento matemático das forças que geram os movimentos circulares, Newton estabelece 
as condições de força para as leis de Kepler, que lhe possibilitarão, no Livro III do 
Principia, construir uma teoria do "sistema do mundo" baseada na gravitação universal. 

E, finalmente, o Capítulo 4 é dedicado inteiramente à análise da teoria da gravitação 
universal, pois a esta destina-se todas as investigações mecânicas de Newton nos anos de 
composição do Principia e na noção de gravidade universal encontra-se a expressão mais 
acabada do conceito newtoniano de força. O argumento da teoria da gravitação universal 
será analisado em três níveis: no nível físico, onde Newton estabelece a gravitação 
universal como sendo a causa dos movimentos planetários; no nível ontológico, onde 
procura explicar a natureza da ação gravitacional que os corpos exercem entre si; e no nível 
metodológico, onde fornece as razões para se admitir que "a gravidade realmente existe", 
ainda que não possa apontar qual deve ser "a causa da gravidade". 

As fontes primárias desta pesquisa foram, na medida do possível, os próprios textos 
de Newton, sejam eles manuscritos ou obras publicadas, além de textos da época que de 
algum modo o tenham influenciado ou sejam por ele discutidos. Os manuscritos de Newton 
analisados aqui encontram atualmente publicados em coletâneas ou em artigos de revistas 
especializadas. No Capítulo 5, há um quadro cronológico desses manuscritos que pode 
auxiliar o leitor a localizá-los temporalmente. As obras publicadas de Newton resumem-se 
quase que exclusivamente ao Principia e à Opticks. Dessa última, são objeto de análise 
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sobretudo as "Questões" (Queries), que constituem a seção final da obra. As citações das 
Questões foram retiradas da edição brasileira (ver Bibliografia, Newton, 1979a), que 
contém a tradução do texto da segunda edição inglesa da Opticks (1717) (ver Newton, 
1979b). 

Quanto ao Principia, as dificuldades para lidar com o texto original são grandes. 
Primeiro, porque o Principia foi originalmente publicado somente em latim, nas suas três 
edições (1687, 1713, 1726). Em seguida, dois anos após a morte de Newton (1729), foi 
publicada uma tradução para o inglês não muito literal feita por um de seus colaboradores, 
Andrew Motte, a qual foi revista por Florian Cajori em 1934 (ver Newton, 1962) que, como 
teremos oportunidade de observar ao longo desta dissertação, aumentou ainda mais as 
corrupções do texto original. A única edição brasileira do Principia (embora esteja ainda 
para ser completada, pois foi publicado apenas o Livro I) é uma tradução do texto 
publicado por Cajori (ver Newton, 1990). Apesar do trabalho aparentemente cuidadoso dos 
tradutores, além desse defeito de origem, a edição brasileira contém muitos defeitos de 
revisão que tornam o texto muitas vezes incompreensível. Na mesma edição brasileira das 
Questões (Newton, 1979a), há alguns trechos traduzidos do Principia, mas que são 
retirados de edições diferentes (Prefácio, Definições e Axiomas ou leis do movimento da 
primeira edição e o Escólio Geral da segunda edição). 

As citações do Principia que farei a seguir são traduções minhas do original em 
latim na edição preparada por Koyré, Cohen e Whitmann (ver Newton, 1972). Na maioria 
das vezes, utilizei como apoio a tradução espanhola dessa edição (ver Newton, 1987), que, 
até onde pude constatar, é a única tradução confiável do Principia em uma língua 
vernácula. Para facilitar a localização dos trechos citados, optei por não referir às páginas 
dessas duas edições, mas às seções, proposições e escólios onde aparecem, que podem ser 
facilmente localizados em qualquer outra edição. 

Uma última palavra deve ser dita sobre a orientação metodológica das análises 
interpretativas apresentadas aqui, que foram em grande parte favorecidas pelo significativo 
número de comentários disponíveis sobre as teorias de Newton. Mas, embora há mais de 
um século tenha despertado o interesse dos historadores da ciência pelo seu inequívoco 
valor, muito recentemente a obra de Newton passou a merecer uma atenção maior daqueles 
interessados nas idéias filosóficas no séc. XVII. Sendo assim, baseei a minha análise 
naqueles comentadores contemporâneos de Newton, entre eles, Cohen, Westfall, Whiteside 
e De Gandt, que tiveram a sua disposição uma longa tradição de historiadores da ciência 
que remonta a Duhem, Dijksterhuis, Koyré, Herivel e Hall, através da qual vários aspectos 
da ciência de Newton foram sendo esclarecidos, inclusive, pelas próprias divergências 
interpretativas. Os poucos trabalhos que analisam os aspectos filosóficos das teorias de 
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Newton, cujos autores são principalmente McGuire, Buchdahl, Stein e Hutchinson,1 aos 
quais tive acesso, sofrem as insuficiências próprias da ausência de uma sólida tradição de 
pesquisas. Talvez deva-se entender que as várias ordens de razões (experimentais, 
filosóficas, teológicas etc.) que intervêem na construção das teorias científicas, 
principalmente se se tratar de um autor do séc. XVII quando as demarcações entre as 
diversas disciplinas não possuíam nem clareza que alguns admitiriam existir hoje, não 
possam ser consideradas separadamente sem prejuízo para a explicação histórica. Essa 
perspectiva de certa forma orientou a elaboração desta dissertação que, embora contasse 
com a valorosa contribuição dos pesquisadores que trabalham nessa mesma perspectiva no 
Depto. de Filosofia da FFLCH/USP, sob a orientação do Prof. Dr. Pablo R. Mariconda, 
ainda se recente da ausência de uma tradição historiográfica mais madura entre nós. 

                                                 
1 Um importante trabalho ao qual tive acesso somente no final da minha pesquisa e que certamente merece 
fazer parte dessa lista é o de Ernan McMullin, Matter and Activity in Newton (Indiana : University of Notre 
Dame Press, 1977). 
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2. A FILOSOFIA NATURAL HERDADA E OS FUNDAMENTOS DA 
MECÂNICA DE NEWTON 

"Esta consideração da força distinta da quantidade de movimento é de 
grande importância, não só na física e na mecânica, para encontrar as 
verdadeiras leis da natureza e regras do movimento e até para corrigir vários 
erros de prática que se intrometeram nos escritos de alguns hábeis 
matemáticos, como ainda em metafísica, para melhor compreensão dos 
princípios, pois o movimento, se não se lhe considera o que compreende 
precisamente e formalmente, ou seja, uma mudança de lugar, não é coisa 
inteiramente real, e, quando vários corpos mudam de situação entre si, é 
impossível determinar, pela simples consideração destas mudanças, a qual 
dentre eles se deve atribuir o movimento ou o repouso, com me seria 
possível mostrar geometricamente se me quisesse deter agora neste assunto. 

É, porém, algo mais real a força ou causa próxima destas mudanças e existe 
bastante fundamento para atribuí-la a um corpo de preferência a outro. 
Assim, só por este meio se pode conhecer a qual o movimento pertence 
inicialmente. Ora, esta força é algo diferente do tamanho, da figura e do 
movimento, e por aí pode-se julgar não consistir apenas na extensão e suas 
modificações tudo o que se concebe no corpo, como se persuadem os 
nossos modernos. Assim, fomos obrigados a restaurar alguns entes ou 
formas por eles banidos." 

Gottfried W. Leibniz, Discurso de Metafísica, 1686, § 18 
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2.1. A DOUTRINA DO MOVIMENTO DE DESCARTES E A ORIGEM DAS 
IDÉIAS MECÂNICAS DE NEWTON 

A origem das idéias de Newton sobre a mecânica está estreitamente vinculada à 
filosofia natural de Descartes, particularmente ao universo de conceitos e problemas sobre 
os quais Descartes construiu sua doutrina do movimento. Nenhum outro sistema teórico 
suscitou maior interesse de Newton nos anos de sua formação universitária em Cambridge 
do que a filosofia natural de Descartes. Nos primeiros anos no Trinity College, 1661 a 
1665, Newton interessou-se por uma grande variedade de autores e assuntos, dentre os 
quais muitos não figuravam nas disciplinas curriculares. Newton registrou as leituras e 
estudos que realizou nesse período num caderno de notas intitulado Questiones quaedam 
Philosophicae (U.C.L. MS Add. 3996).2 Essas notas mostram que, além dos autores antigos 
(Aristóteles, Epicuro e o compêndio De Vitis dogmatis de Diogenes Laertius) e dos 
manuais escolásticos que ainda constituíam a base da formação universitária em Cambridge 
(principalmente o Physiologiae peripateticae de Johannes Magirus), Newton havia lido 
obras de autores contemporâneos, tais como Robert Boyle, Thomas Hobbes, Kenelm 
Digby, Joseph Glanville, Walter Charleton e Henry More. No Questiones também 
aparecem diversas notas sobre Descartes, especialmente sobre sua ontologia, ótica e 
cosmologia, que atestam nessa época o interesse de Newton por aspectos diversos da 
filosofia cartesiana, que não incluem ainda a doutrina do movimento.3 

Após 1664, num novo manuscritos intitulado Waste Book (U.C.L. MS Add. 4004),4 
Newton iniciou uma nova série de estudos, exclusivamente dedicados à mecânica, nos 
quais a influência dos conceitos e dos problemas tratados por Descartes no Principia 
philosophiae (1644) é evidente. Não se trata de afirmar, entretanto, que Newton tenha 
aderido às idéias de Descartes a ponto de assumir completamente seus pressupostos 
filosóficos e sua orientação metodológica na análise dos movimentos. Mesmo nessa época 
em que suas investigações tiveram maior identidade com a doutrina cartesiana, Newton 
sempre manteve um distanciamento crítico das idéias de Descartes sob todos os seus 
aspectos; atitude que foi radicalizada paulatinamente nos anos seguintes, à medida que ele 
se convencia da necessidade de estabelecer novos fundamentos mecânicos para o 
tratamento dinâmico dos movimentos. Assim, mesmo que Newton utilize amplamente os 
                                                 
2 Publicado por McGuire e Tamny (1983:329-465). 
3 Newton provavelmente utilizou nessa época uma cópia da Opera philosophica (Amsterdam, 1656, 3ª 
edição) de Descartes que, embora não fosse completa, incluía os seus principais tratados: Méditations 
Metaphysiques (incluindo as Objections e as Réponse aux Objections), Principes de la Philosophie, Discours 
de la Méthode (incluindo a Dioptrique e os Météores) e as Paissons de l'Âme; exceto a Géometrie, que 
Newton certamente conheceu através de outra edição (cf. McGuire e Tamny, 1983:23 e 127). 
4 Os registros mecânicos desse manuscrito foram publicados por Herivel (1965:128-182). 
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conceitos, princípios, modelos e problemas que encontrou no Principia philosophiae de 
Descartes, ele nunca demonstrou assumí-los nem no mesmo sentido, nem pelas mesmas 
razões ou com as mesmas implicações originalmente enunciadas por Descartes. Aliás, 
Newton apenas a partir de 1670 passou a considerar essas questões acerca dos fundamentos 
das noções teóricas que utilizara, após haver passado todos esses anos anteriores envolvido 
com problemas mais técnicos da mecânica, que consistiam sobretudo em desenvolver uma 
análise quantitativa das "forças" que produzem os movimentos. 

2.1.1. A doutrina do movimento de Descartes: "a definição do movimento segundo a 
verdade" 

O programa de Descartes envolve certamente a pretensão de incluir em sua física 
apenas aquilo que pudesse ser reduzido à matéria em movimento. Os objetos aí incluídos 
deveriam ser, portanto, passível de descrição geométrica, visto que a natureza da matéria 
compreende apenas a extensão em comprimento, largura e profundidade. O próprio 
movimento não deveria comportar outra natureza que não o tornasse passíveis de descrição 
como um modo da matéria extensa, tão distante de sua natureza intrínseca quanto a figura 
que a representa. 

Na Segunda Parte do Principia philosophiae (1644),5 que estabelece os "princípios 
das coisas materiais", Descartes introduz a discussão sobre o movimento tomando-o como 
responsável (ao lado da divisibilidade da matéria) por "todas as propriedades que 
percebemos distintamente" na matéria do universo, cuja diversidade de formas depende do 
movimento local de suas partes (Art. 23; 1989:75). Após advertir que entenderá por 
movimento apenas aquele que se realiza de um lugar ao outro (movimento local) e 
considerar falsas as demais acepções em que esse termo é tomado - uma referência clara 
aos vários sentidos que o movimento possuía na tradição aristotélica - Descartes distingue 
entre duas definições aquela que exprime a verdadeira natureza do movimento. Num 
sentido comum, o movimento é definido como sendo a "AÇÃO PELA QUAL UM CORPO PASSA 

DE UM LUGAR A OUTRO" (Art. 24; idem, p. 75), isso porque não se concebe a natureza do 
movimento sem a ação que o produz. Por outro lado,  

"se nós desejamos conhecer aquilo que é o movimento segundo a verdade, 
nós diremos, a fim de atribuir-lhe uma natureza que seja determinada, que 

                                                 
5 As referências seguintes a esta obra são retiradas da edição francesa de Adam e Tanery (ver Bibliografia, 
Descartes, 1989), que reproduz o texto da versão para o francês feita por Picot, revista pelo próprio Descartes 
e publicada em 1647. Em virtude de Newton ter tomado contato com o Principia philosophiae de Descartes 
apenas na sua versão original latina, em algumas passagens farei referência à edição em latim de 1644 (ver 
Bibliografia, Descartes, 1982b) a fim de assegurar uma melhor interpretação das diferentes posições que 
Newton assumiu em relação a essa obra. 
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ele é O TRANSPORTE DE UMA PARTE DA MATÉRIA, OU DE UM CORPO, DA 

VIZINHANÇA DOS CORPOS QUE O TOCAM IMEDIATAMENTE, E QUE 

CONSIDERAMOS COMO ESTANDO EM REPOUSO, À VIZINHANÇA DE ALGUNS 

OUTROS." (Art. 25; idem, p. 76) 
Os comentários de Descartes sobre essa defiição incidem sobre os dois aspectos que 
impedem a definição comum de atribuir uma "natureza determinada" ao movimento. 
Primeiro, Descartes esclarece que "POR UM CORPO, ou melhor por UMA PARTE DA MATÉRIA, 
eu entendo tudo aquilo que é transportado conjuntamente..." (ibidem). Segundo, ele insiste 
que a verdadeira natureza do movimento reside no "TRANSPORTE" e não na "força ou ação 
que transporta, a fim de mostrar que o movimento está sempre no móvel (mobili), e não 
naquilo que move (movente)" (ibidem; 1982b:54). 

Através da substituição da noção de lugar pela noção de corpos vizinhos ou 
contíguos, Descartes espera poder distinguir os diversos referentes a partir dos quais o 
movimento pode ser atribuído ao corpo. Os lugares em relação aos quais a definição 
comum determina o movimento podem ser tomados de várias formas diferentes: pode ser 
tanto o "lugar interior" que não difere realmente da própria extensão do corpo, quanto o 
"lugar exterior" formado pela "superfície que circunda imediatamente a coisa localizada" 
ou pela superfície comum ou o limite que não pertence mais a um corpo que a um outro. 
No caso de um barco que é transportado pelas águas de um rio, mas que ao mesmo tempo é 
impulsionado na direção contrária pela força de um vento igual à da correnteza do rio, o 
vulgo consideraria que ele permanece em repouso porque sua situação em relação às 
margens do rio não se modifica, "embora nós vejamos que toda a superfície que o circunda 
mude constantemente." (Art. 15; 1989:71). Assim não se pode deixar de admitir que "uma 
coisa ao mesmo tempo muda e não muda de lugar" (Art. 13, idem, p. 70), isto é, que um 
corpo "ao mesmo tempo move-se e não se move absolutamente" (Art. 24; idem, p. 76). Para 
escapar a essa indeterminação e arbitrariedade que permite atribuir uma infinidade de 
movimentos a um mesmo corpo, é necessário incluir um novo elemento na definição 
comum: "a contigüidade dos corpos tomada como eixo imóvel de referência" (Gueroult, 
1954:12). Esse novo elemento impede que mais de um movimento seja atribuído a um 
mesmo corpo "porque não existe senão uma quantidade determinada de corpos que 
pudessem tocá-lo ao mesmo tempo." (Art. 28; 1989:78). 

Além disso, Descartes recorre a sua própria definição da substância extensa para 
mostrar que não existe uma diferença real entre lugar, espaço e corpo, que são apenas 
formas diferentes de conceber a matéria extensa (cf. Art. 12 e 13; 1989:69-70). O que torna 
possível distinguir as diversas partes da matéria é justamente a noção de corpo tomado 
como "tudo aquilo que é transportado conjuntamente" (Art. 25; 1989:76). Portanto, sendo o 
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conceito de corpo recíproco ao de seu transporte, os corpos não se definem antes de seus 
movimentos; tanto que um mesmo corpo pode participar de vários movimentos, na 
qualidade de parte de outros corpos que se movem diferentemente. Contudo, para "cada 
corpo em particular não existiria senão apenas um movimento que lhe é próprio, porque 
não existe senão uma quantidade determinada de corpos que o tocam e que estariam em 
repouso em relação a ele..." (Art. 31; idem, p. 80; o itálico é meu) 

Mas, substituída a indeterminação proveniente da noção de lugar pela clareza e 
precisão das noções de corpo, contigüidade dos corpos e movimento próprio, uma fonte de 
indeterminação ainda permanece na noção de corpo em repouso. Não que o repouso não 
disponha de uma realidade positiva independe do movimento, ou que o repouso seja 
definido exclusivamente por sua oposição ao movimento. Ao contrário, o repouso é pela 
mesma razão que o movimento um dos modos da matéria extensa (cf. Arts. 25 e 27; 
1989:76 e 78). Eis algo que escapa à definição comum que considera a ação uma natureza 
suplementar exclusiva dos corpos em movimento. Contra essa concepção, Descartes 
argumenta que "não é requerida mais ação para o movimento que para o repouso" (Art. 26; 
idem, p. 77), o que equivale dizer que "tudo que existe de real nos corpos que se movem, 
em virtude do que nós diremos que eles se movem, encontra-se paralelamente naqueles que 
os tocam, na medida em que nós os consideramos como estando em repouso" (Art. 30; 
idem, p. 79) - embora essas palavras de Descartes possam ter um sentido ainda mais amplo, 
como veremos adiante. Portanto, rigorosamente o mesmo estatuto de realidade que é 
atribuído ao movimento deve ser também atribuído ao repouso, visto que não existe entre 
eles qualquer diferença intrínseca na ordem do ser. A indeterminação, se ela ainda persiste, 
reside apenas na ordem do conhecimento e decorre do fato de que o movimento é definido 
a partir "daqueles [corpos] que nós consideramos (spectantur) como estando em repouso." 
(Art. 29; idem, p. 78; 1982b:55) Mas, tal "suposição" do repouso dos corpos contíguos 
reintroduz de uma outra maneira a relatividade que Descartes havia rejeitado na definição 
comum do movimento. Pois, atribuir o movimento a um corpo "porque se supõe que os 
corpos contíguos estão em repouso, não é exatamente outra coisa senão supor que ele 
mesmo está em movimento." (Gueroult, 1954:16) 

Nesse ponto, a indeterminação e a arbitrariedade na atribuição do movimento são 
insuperáveis e até mesmo intencionais na doutrina de Descartes. Talvez seja esta uma 
decorrência daquilo que ele afirma contra a noção comum do movimento: "se nós 
pensarmos que não se pode encontrar no universo corpo algum que seja verdadeiramente 
imóvel, como é mostrado abaixo ser possível, então concluímos que nenhum lugar de 
alguma coisa é permanente, exceto que seja determinado pelo nosso pensamento." (Art. 13; 
1982b:47; 1989:70) Contudo, a intenção da doutrina de Descartes não parece ser a de 
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alcançar um meio de atribuir univocamente o movimento aos corpos, mesmo porque, 
tomadas num sentido mais amplo e correto, aquelas suas palavras referidas acima afirmam 
a reciprocidade da atribuição do movimento e do repouso entre os corpos contíguos: "tudo 
que existe de real nos corpos que se movem (...) encontra-se paralelamente naqueles que 
(...) nós os consideramos como estando em repouso" (Art. 30; idem, p. 79). A esse respeito, 
Descartes pretende assegurar tão somente que um único movimento próprio pudesse ser 
atribuído aos corpos, o qual deveria ser considerado seu movimento próprio, definido 
"segundo a verdade". Uma atribuição unívoca do movimento ou do repouso que excluísse 
qualquer relativismo não parece figurar nas intenções da doutrina do movimento de 
Descartes. 

2.1.2. As "leis da natureza" e as causas do movimento e do repouso 

A Segunda Parte do Principia philosophiae de Descartes divide-se em duas seções 
bastante distintas. A primeira seção (Arts. 4-35) trata das questões sobre a natureza de um 
princípio imanente: a matéria e seus modos (movimento e repouso). A segunda seção (Arts. 
36-63) trata das questões sobre as causas que fundamentam as diversas existências, 
particularmente dos modos da matéria (do movimento, do repouso, da fluidez e da coesão). 
Segundo Gueroult, que sugere essa divisão geral da Segunda Parte do Principia 
philosophiae (cf. 1954:22-23), o princípio que assegura a existência dos objetos da física 
cartesiana é "Deus criador, que faz as coisas existirem e as conserva na existência, isto é, na 
duração." (idem, p. 1) Sendo assim, os agentes causais do movimento e do repouso, isto é, 
as forças responsáveis pela existência e duração deles, têm como único fundamento a 
potência criadora de Deus e a imutabilidade de sua vontade. 

"Conseqüentemente, as diversas noções de força não poderiam ser 
concebidas de forma inteiramente clara e distinta apenas pelas noções de 
extensão e movimento que permitem exprimir adequadamente suas 
manifestações; elas requerem, além disso, os conceitos certamente 
metafísicos, mas claros e distintos, da vontade divina imutável e da criação 
contínua." (idem, p. 2) 

Dessa forma, a física cartesiana ao transpor o plano puramente descritivo da natureza dos 
modos da matéria a fim de estabelecer os fundamentos da existência e da duração deles, 
incorpora um princípio metafísico, que na mecânica representa o único princípio dinâmico 
responsável pelos diversos estados em que a matéria extensa se encontra disposta. Esse 
princípio dinâmico-metafísico permitirá explicar não apenas a duração ou a persistência do 
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movimento, mas também as mudanças do movimento devido às freqüentes colisões entre os 
corpos, sejam elas na determinação ou na quantidade do movimento. 

Nos Artigos 36 e 37 da Segunda Parte do Principia philosophiae, Descartes 
introduz a discussão sobre as causas do movimento, afirmando que estas podem ser 
tomadas de duas formas distintas: (i) a causa primeira e universal, "que produz geralmente 
todos os movimentos que existem no mundo"; (ii) as causas secundárias e particulares, que 
fazem com que "cada parte da matéria adquira [o movimento] que ela não possuía antes." 
(Art. 36; 1989:83). A causa primeira não é outra senão "Deus, que pela sua Onipotência 
criou a matéria com o movimento e o repouso, e que conserva agora no universo, por seu 
concurso ordinário, tanto movimento e repouso quanto colocou nele ao criá-lo." (ibidem) O 
mesmo "concurso ordinário" de Deus no mundo que recria-o a cada instante e que, por isso 
mesmo, conserva-o na existência, é o que assegura o nosso conhecimento das causas 
secundárias: 

"Também, em virtude de que Deus não é absolutamente sujeito a mudança e 
que ele age sempre da mesma forma, nós podemos chegar ao conhecimento 
de certas regras, que eu chamo de leis da natureza, e que são as causas 
segundas dos diversos movimentos que nós observamos em todos os corpos; 
o que as torna muito dignas de consideração aqui." (Art. 37; idem, p. 84) 

Isto porque as próprias "leis da natureza" se constituem como tal devido à imutabilidade da 
vontade de Deus "que, após haver movido de várias formas diferentes as partes da matéria, 
quando ele as criou, (...) mantém todas elas da mesma maneira e com as mesmas leis que 
ele as fez observar na criação..." (Art. 36; ibidem) 

As leis da natureza que regulam a maneira como os corpos adquirem ou perdem 
seus movimentos ou, mais especificamente, adquirem ou perdem a quantidade ou a 
determinação de seus movimentos, são as seguintes: 

Primeira Lei: "que cada coisa em particular continua no mesmo estado 
tanto quanto lhe seja possível, e que jamais ela o modifica a não ser pela 
colisão com outras coisas.6 Assim, nós observamos cotidianamente que, 
quando alguma parte dessa matéria é quadrada, ele permanece sempre 
quadrada, se não sobrevem algo de outra parte que mude sua figura; e que, 
se ela está em repouso, ela não começa a se mover por si mesma. (...) De 
modo que, se um corpo tenha começado a mover-se, nós devemos concluir 

                                                 
6 Na edição em latim, esse último período diz "a não ser por causas externas" (nisi à causis externis) 
(1982b:62). 
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que continuará a mover-se em seguida, e que ele jamais interrompe seu 
movimento por si mesmo." (Art. 37; 1989:84) 
Segunda Lei: "que cada parte da matéria, em sua particularidade, não tende 
jamais a continuar a se mover segundo linhas curvas, mas segundo linhas 
retas, ainda que várias de suas partes sejam constantemente obrigadas a se 
desviar, porque elas encontram outras em seus caminhos e porque, assim 
que um corpo se move, forma-se um círculo ou um anel de toda a matéria 
que é movida conjuntamente." (Art. 39; idem, 85-86) 
Terceira Lei: "que, se um corpo que se move e que encontra um outro, com 
menos força para continuar a se mover em linha reta do que esse outro para 
resistir-lhe, ele perde sua determinação sem nada perder de seu movimento; 
e que, se ele tem mais força, ele move consigo esse outro corpo, e perde 
tanto de seu movimento quanto ele atribui a esse outro." (Art. 40; idem, p. 
86-87) 

Na primeira lei, Descartes parece querer afirmar que a persistência ou a continuidade dos 
modos da matéria (movimento, repouso e figura) decorre de sua própria natureza, visto que 
são considerados como estados. Mas, essa interpretação não se sustenta diante do que o 
próprio Descartes afirma na discussão da segunda lei, onde não deixa qualquer margem 
para entender que esteja atribuindo um poder de conservação intrínseco à matéria, pois 
tanto a primeira quanto a segunda lei seguem da imutabilidade da vontade de Deus e de sua 
criação contínua, pela qual o movimento é conservado "não como ele pôde ter sido algum 
tempo antes, mas como ele é precisamente no instante em que ele o conserva." (Art. 39; 
1989:86)7 

Essas duas primeiras leis, que juntas constituem o que poderia ser considerado o 
"princípio de inércia" de Descartes, não fazem qualquer referência explícita às forças que 
agem para conservar ou para mudar o movimento de um corpo, embora refiram-se às 
"causas externas" que produzem mudanças no estado de movimento ou de repouso dos 

                                                 
7 A razão por que Deus conserva o movimento em linha reta não é absolutamente clara nessa passagem. A 
falta de clareza nessas palavras de Descartes geraram interpretações diversas entre os comentadores; enquanto 
alguns consideram que assim deveria ser pois a trajetória retilínea é a mais simples (cf. Koyré, 1968:100), 
outros consideram que isso é devido ao fato de a trajetória retilínea ser a mais perfeita. Hatfield discorda de 
ambas interpretações e argumenta baseando-se na seguinte passagem do Art. 39: "embora nenhum 
movimento se realize no instante, é evidente que tudo aquilo que se move, para conservar seu movimento em 
cada um dos instantes que podem ser designados no tempo em que se move, tem sido determinado em alguma 
direção segundo uma linha reta, mas nunca segundo alguma linha curva." (Descartes, 1982b:64; o texto da 
edição francesa suprime algumas orações, ver 1989:86) Para Hatfield, "deveríamos exprimir o argumento de 
Descartes, grosseiramente, dizendo que a única trajetória assinalável ao movimento de um objeto num tempo 
infinitamente pequeno e, portanto, ao longo de uma trajetória infinitamente pequena, é uma linha reta." 
(1979:123, nota 48) 



16 

corpos. Propositadamente, Descartes empregou o termo força nesse sentido apenas no 
enunciado da terceira lei, pois esta lei deveria compreender todas "as causas particulares 
das mudanças que ocorrem nos corpos" (Art. 40; 1989:87).Mas, antes de esclarecer o 
sentido exato em que o termo força deve ser entendido nesse enunciado e, por extensão, em 
toda sua mecânica, Descartes "prova" separadamente as duas afirmações feitas na terceira 
lei. 

Ao contrário do que se poderia esperar, Descartes não fornece exatamente uma 
demonstração da verdade da terceira lei. Ele se limita a mostrar que as condições para que 
ocorram as mudanças enunciadas na terceira lei são perfeitamente consistentes com a 
natureza do movimento e as duas leis anteriores. Para "provar" a primeira parte da terceira 
lei, Descartes assume inicialmente que existe uma diferença real entre o movimento tomado 
em si mesmo e a determinação desse movimento, de modo que "essa determinação pode 
mudar, sem que haja nenhuma mudança no movimento." (Art. 41; 1989:87) Descartes 
entende que um corpo possa ser desviado de sua trajetória, sem que isso implique em 
qualquer mudança na sua "quantidade de movimento".8 É por isso que um corpo, ao colidir 
com um outro "tão duro e tão sólido que ele não poderia impulsionar-lhe de alguma forma, 
perde inteiramente a determinação (...), mas é necessário que perca absolutamente nada de 
seu movimento." (ibidem) Se então considerarmos o que foi afirmado nas duas primeiras 
leis, a primeira parte da terceira lei pode ser assim compreendida: uma vez que existe uma 
causa, a saber, a resistência do corpo que se move com maior força, haverá uma mudança 
na determinação do movimento; ao passo que a inexistência de uma tal causa que provoque 
alguma perda de sua quantidade de movimento implica que esta permanecerá inalterada. 

Já a "prova" da segunda parte da terceira lei deve mostrar por que o movimento 
perdido pelos corpos nas colisões é integralmente transmitido àqueles que se interpõe a 
eles. Com efeito, a não existência de espaços vazios de matéria e a tendência retilínea do 
movimento das partes da matéria, implica que Deus criou não apenas a matéria em 
                                                 
8 A noção de "quantidade de movimento" na física de Descartes não pode ser inteiramente transcrita para a 
linguagem newtoniana, que exprime essa noção como sendo o produto da massa do corpo pela velocidade de 
seu movimento (mv). Descartes não reconhece um conceito de "massa" como aquele que Newton emprega a 
partir do Principia (1687), o qual envolve a noção de "densidade" que, por sua vez, pressupõe a existência de 
vazios nos interstícios da matéria. Na física de Descartes tais espaços vazios de matéria seriam inadmissíveis. 
Sendo assim, a maneira mais adequada de representar a medida que juntamente com a velocidade compõe a 
quantidade de movimento de um corpo para Descartes seria o "tamanho" ou o "volume" geometricamente 
definido, isto é, a quantidade de "espaço" que a matéria do corpo preenche totalmente (cf. 1989:73). Assim, 
um corpo feito de chumbo preenche mais completamente o "espaço" que ele ocupa do que um pedaço de 
esponja, que em virtude de seu poros pode conter no seu interior outros corpos de menor coesão entre suas 
partes (como é o caso do ar atmosférico). A maior ou menor coesão ou mobilidade das partes de um corpo 
determina a sua "solidez", que também determina a quantidade de movimento desse corpo. Pois corpos feitos 
de chumbo ou de ouro possuem "mais força para continuar seu movimento" do que corpos do mesmo 
tamanho feitos de pedra ou de madeira (1989:175). 
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movimento, mas também dotou as suas partes "de uma tal natureza que umas começaram 
desde então a impelir as outras, e a comunicar-lhes parte de seus movimentos." (Art. 42; 
idem, p. 88) A existência necessária dessas colisões entre as partes da matéria implica que o 
movimento possa ser perfeitamente comunicado entre elas, de tal modo que permaneça 
constante a quantidade de movimento e de repouso que Deus colocou no mundo ao criá-lo. 
Portanto, essa "natureza" adicional das partes da matéria é tão somente a manifestação do 
concurso ordinário de Deus no mundo e de sua vontade imutável. 

Pelo que podemos notar, as causas secundárias, que produzem as mudanças de 
movimento nas partes da matéria, têm apenas um único fundamento que é a própria "causa 
primeira". As leis da natureza expressam a maneira pela qual Deus conserva constante a 
quantidade de movimento e de repouso existente no universo, tendo em vista que as 
colisões inevitáveis entre os corpos fazem com que essas quantidades existentes em cada 
um deles sejam constantemente modificadas. As "causas secundárias" provocam 
"mudanças no movimento porque elas são a razão para a alteração feita por Deus em 
qualquer parte da matéria." (Hatfield, 1979:123). Do ponto de vista da criação contínua, 
"essas leis fornecem a razão para Deus criar a partícula em instantes sucessivos em uma 
trajetória ao invés de em outra." (idem, p. 128) 

Tendo esclarecido qual a causa do movimento e das mudanças de movimento, 
Descartes pode agora estabelecer "em que consiste a força de cada corpo para agir ou para 
resistir": 

"Além disso, é preciso observar que a força com que um corpo age contra 
um outro ou resiste a sua ação, consiste apenas nisto, que cada coisa persiste 
tanto quanto possa permanecer no mesmo estado em que se encontra, em 
conformidade com a primeira lei que expus acima. De modo que um corpo 
que está unido a um outro corpo possui alguma força para impedir que ele 
seja separado desse outro; e que, quando ele está separado, possui alguma 
força para impedir que seja ligado a outro; e também que, quando ele está 
em repouso, possui uma força para permanecer nesse repouso e para resistir 
a tudo aquilo que pudesse fazê-lo mudar. Da mesma forma que, quando ele 
se move, possui uma força para continuar a se mover com a mesma 
velocidade e para o mesmo lado. Mas deve-se avaliar a quantidade dessa 
força pela grandeza do corpo no qual ela se encontra, e pela superfície a 
partir da qual esse corpo é separado de um outro, e também pela velocidade 
do movimento; e as formas contrárias em que os vários corpos diferentes se 
chocam." (Art. 43; 1989:88) 
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Portanto, é impossível que essas forças sejam concebidas como imanentes e redutíveis aos 
modos da extensão. O emprego do termo "força" apenas tem sentido quando associado à 
primeira lei da natureza e, conseqüentemente, ao princípio metafísico da imutabilidade da 
vontade divina e da criação contínua. Sendo assim, torna-se compreensível que Descartes 
tenha censurado a inclusão da "ação" na definição comum do movimento, contra o que ele 
próprio argumentou dizendo "que não é requerido mais ação para o movimento que para o 
repouso" (Art. 26; idem, p. 77) Ora, a natureza do movimento define-se apenas pelo 
"transporte" que pode ser tratado geometricamente. A definição comum não pode 
apreender a verdadeira natureza do movimento porque se apoia na noção de ação ou força 
("aquilo que move"), cuja inteligibilidade requer um princípio que escapa à imanência 
material. Daí a recusa de Descartes em tratar das causas, ações ou forças enquanto 
procurava estabelecer a natureza do movimento como modo da matéria extensa. 

No texto acima, Descartes diz ainda que as forças são sobretudo forças de 
resistência: resistência à separação (coesão), resistência à união (fluidez), resistência ao 
movimento (repouso) e resistência ao repouso (movimento). Aqui encontra-se a verdadeira 
diferença entre o movimento e o repouso que escapa à definição comum. O movimento não 
se define por oposição ao repouso, nem o repouso por oposição ao movimento. O que 
verdadeiramente os define como realidades distintas é a maneira como Deus os conserva: 
"quando o corpo está em repouso, Deus recria-o no instante seguinte na mesma situação em 
relação aos corpos contíguos [força de repouso]; ao passo que quando o corpo está em 
movimento, ele o recria em uma situação diferente [força de movimento]." (Gueroult, 
1954:30) Tais forças manifestam-se na coesão (força de repouso) e na fluidez (força de 
movimento). 

Assim, o repouso adquire um estatuto de realidade que a definição geométrica do 
movimento parecia ter suprimido, principalmente diante da intenção de Descartes de 
demonstrar que "não se pode encontrar em todo o universo nenhum corpo que seja 
verdadeiramente imóvel" (Art. 13; 1982b:47; 1989:70). A mobilidade universal à qual 
Descartes se refere pode ser aquela que todo corpo possui por estar inserido em algum 
sistema em movimento, razão pela qual podem ser considerados como constituindo um 
único e mesmo corpo em movimento. Contudo, por essa mesma razão, a saber, o transporte 
conjunto das partes, segue-se que as partes desse corpo existem sem umas se moverem em 
relação às outras. Portanto, essa imobilidade recíproca entre as partes contíguas de um 
mesmo corpo, que implica na coesão dessas partes, fundamenta a existência positiva do 
repouso (cf. Art. 55; idem, p. 94). 

As últimas considerações de Descartes no Art. 43 citado acima reintroduzem a 
possibilidade do tratamento geométrico do movimento, ao tornar as "manifestações" da 
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"força de cada corpo para agir ou para resistir" passíveis de serem conhecidas. Através do 
tamanho, superfície e da velocidade dos corpos e das diversas maneiras que se chocam, 
podemos determinar "como cada corpo em particular aumenta ou diminui seus movimentos 
ou muda sua determinação devido às colisões com os outros corpos." (Art. 45; 1989:89) 
Para tanto "é preciso somente calcular quanto existe de força em cada corpo para mover ou 
para resistir ao movimento, pois é evidente que aquele que tenha mais deve produzir seu 
efeito e impedir o efeito do outro" (ibidem) Nos artigos seguintes (Arts. 46 a 52), Descartes 
enuncia suas "regras dos choques" que devem regular as diversas formas que os corpos 
mudam suas determinações e quantidades de movimento nas colisões. Essas mudanças são 
determinadas pelas forças de cada corpo para agir ou para resistir, que são proporcionais às 
respectivas quantidades de movimento existente em cada um dos corpos. Assim, quando 
dois corpos colidem, se forem perfeitamente duros e sólidos, agirão entre si segundo suas 
respectivas forças, de modo que o corpo maior e que se mova com maior velocidade tende 
a preservar inteiramente tanto a determinação quanto a quantidade de seu movimento. 

2.1.3. A herança conceitual de Descartes nos primeiros estudos mecânicos de Newton 

Nos primeiros estudos mecânicos de Newton há evidências suficientes da influência 
que o Principia philosophiae (1644) de Descartes exerceu sobre suas idéias nesse período. 
Essa influência revela-se sobretudo no Waste Book (U.C.L. MS Add. 4004), onde Newton 
desenvolveu uma série de estudos sobre as colisões e o movimento circular. Na abertura da 
quarta parte desse manuscrito,9 cujo título é "Axiomas e Proposições", Newton enuncia: 

"1. Se uma quantidade antes movia-se, ela nunca cessará de se mover, a 
menos que seja impedida por alguma causa externa. 
2. Uma quantidade mover-se-á sempre em uma linha reta (não mudando a 
determinação nem a velocidade de seu movimento), a menos que uma causa 
externa a desvie."(Herivel, 1965:141) 

Mais adiante, na parte seguinte do Waste Book, Newton inicia uma nova série de 
"Axiomas" com o seguinte enunciado: 

"Axioma 100: Todas as coisas devem preservar-se naturalmente naquele 
estado em que se encontram, a menos que sejam interrompidas por alguma 
causa externa, daí o 1º e o 2º [axiomas]. Uma vez que um corpo é movido, 
ele manterá sempre a mesma velocidade, quantidade e determinação do seu 
movimento." (idem, p. 153) 

                                                 
9 Acompanho aqui a divisão do Waste Book estabelecida por Herivel (1965). 
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Aqui Newton transcreve quase que literalmente as duas primeiras "leis do movimento" de 
Descartes, com destaque para as noções de "estado" de movimento (retilíneo e uniforme) e 
de "causa externa" como condição necessária para as mudanças de movimento. Mas 
convém notar que Newton enuncia num mesmo princípio a conservação da "velocidade" 
(celerity) e da "determinação" dos movimentos, que Descartes estabeleceu em princípios 
distintos, respectivamente a primeira e a segunda leis da natureza. Além disso, nesses 
enunciados Newton não se refere à conservação do estado de repouso (embora, no restante 
do texto, o repouso seja considerado também um "estado inercial"), nem relaciona a 
conservação do movimento à conservação da "figura" do corpo, tomando todos esses 
"estados" no mesmo nível ontológico das determinações extrínsecas da existência da 
matéria. Todavia, as razões dessas semelhanças e, principalmente, diferenças entre as 
posições de Descartes e Newton somente poderão ser discutidas a partir dos manuscritos 
que Newton compôs após 1670, quando ele produziu profundas reflexões sobre os 
fundamentos dos princípios e noções físicas que utilizou nessas primeiras investigações 
mecânicas. 

O aspecto mais importante do Waste Book é o tratamento quantitativo das "causas 
externas" que provocam mudanças no estado de movimento ou de repouso dos corpos. 
Assumindo os princípios e as noções físicas de Descartes, Newton desenvolveu um modelo 
geométrico para analisar as forças do movimento dos corpos nas colisões que, além de 
permitir calcular de maneira mais precisa as ações das "causas externas" do que era 
permitido pelas "regras dos choques" de Descartes,10 possibilitou-lhe estender essa análise 
para outros tipos de movimento, principalmente o movimento circular. É significativo que 
nessa época Newton tenha empregado pela primeira vez o termo "força" associado 
justamente a tais "causas externas"; concepção que terá forte influência em suas idéias 

                                                 
10 Muitos foram os cientistas do séc. XVII que constataram as deficiências empíricas das "regras dos 
choques" de Descartes. Newton não faz qualquer crítica direta a essas regras, embora em suas análises das 
colisões ele considere freqüentemente as velocidades relativas dos corpos, algo que Descartes não 
considerou. Os depoimentos de Huygens a esse respeito são os mais significativos pois, sendo um dos mais 
fieis adeptos da física de Descartes e, ao mesmo tempo, possuindo uma capacidade incomum na sua época de 
analisar matematicamente os experimentos, ele viveu a incômoda situação de ter que criticar seu mestre. 
Numa carta a Sluse, em 2 de novembro de 1657, Huygens diz: "Eu suspeitei inicialmente [das regras dos 
choques de Descartes] observando que elas estavam em desacordo com a experiência. Em seguida, observei 
que a quinta regra contradiz a segunda... Eu conheço regras certas e nada me agradou mais do que verificar 
que estão de acordo com a experiência. Por outro lado, eu mostrei que um corpo em repouso, por maior que 
ele seja, é posto em movimento pelo choque com um outro corpo, por menor que ele seja. [isto é, o contrário 
do que afirma a terceira regra de Descartes]" (citado por Dugas 1954:286) Desencorajado por seus 
interlocutores cartesianos, Huygens somente tornou publica suas idéias sobre as colisões em 1660, diante da 
Royal Society de Londres, onde manteve contato com Wren e Wallis. O debate que se sucedeu à visita de 
Huygens na Royal Society pode ter chegado ao conhecimento de Newton e, conseqüentemente, também 
contribuído para despertar seu interesse pelo estudo das colisões. 
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futuras sobre as "forças", como veremos no Capítulo 3. No Waste Book, Newton definiu 
"força" como sendo "a pressão ou a compressão de um corpo sobre o outro" (Herivel, 
1965:138). E em seguida anotou, parafraseando novamente Descartes: "É requerido que 
haja exatamente tanto e não mais força para reduzir um corpo ao repouso quanto havia para 
colocá-lo em movimento, e ao contrário." (idem, p. 141)11 Segue-se, então, a 
proporcionalidade entre a força e a mudança de movimento que ela produz: "se o corpo 
bacd adquire o movimento q pela força d, e o corpo f o movimento p pela força g, então 
d:q::g:p." (idem, p. 150) 

Esse modelo das mudanças de movimento geradas pelas colisões dos corpos, onde a 
"causa externa" dessas mudanças é chamada de "força ou poder para impedir ou mudar a 
continuação dos corpos em seus estados" (Herivel, 1965:156), foi empregado na análise dos 
movimentos circulares com a qual Newton se ocupou nos anos seguintes. Entre 1665 e 
1670, Newton esteve profundamente envolvido com o problema de determinar a medida do 
conatus (tendência, esforço) dos corpos que giram para afastarem-se do centro de seus 
movimentos. Esse problema e o próprio conceito de conatus a centro Newton conheceu 
através do Principia philosophiae de Descartes. 

Na Terceira Parte do Principia philosophiae, Descartes introduz a noção de que os 
corpos tendem a afastarem-se dos centros em torno dos quais são movidos circularmente, 
considerando-a um corolário da segunda lei da natureza, que estabelece a determinação 
retilínea de todos os movimentos realizados sem nenhum impedimento externo. No Art. 55, 
Descartes afirma: "Pois, esta é uma lei da natureza, que todos os corpos que se movem 
numa órbita, na medida em que dependem de si mesmos (quantum in se est), afastam-se do 
centro de seus movimentos." (1982b:108) Descartes definiu tal disposição dos corpos que 
giram como sendo um conatus recedendi a centro, que surge nos corpos em virtude do 
movimento ao qual foram submetidos e que produz seu efeito somente se o corpo não for 
impedido de mover-se em linha reta por alguma outra causa.12 Esse conatus é identificado 
                                                 
11 Para Newton, a igualdade das ações ou forças necessárias para o movimento e o repouso não implica a 
reciprocidade do movimento e do repouso entre os corpos contíguos, como pensa Descartes. As posições de 
Descartes a respeito da "natureza do movimento" não são consideradas por Newton nessa época. No Waste 
Book, há apenas um único enunciado onde Newton antecipa suas divergências futuras com Descartes. Trata-
se da seguinte definição de movimento: "Diz-se que uma Quantidade se move quando ela passa (passeth) de 
uma parte da Extensão para outra." (Herivel, 1965:136) Para Descartes, essa definição corresponde à 
concepção comum do movimento, pois toma a "Extensão" ou o espaço que um corpo ocupa como uma 
propriedade extrínseca desse corpo. 
12 Pode ser entendido por conatus tanto "tendência" como "esforço", visto que Descartes parece tomar esses 
termos como sendo sinônimos na suas formas verbais: "podemos dizer (...) que o corpo tende (tendere) ou se 
esforça (conari) para ir ..." (1982b:108). Na versão francesa, conatus é traduzido mais freqüentemente por 
"effort" (cf. 1989:131-133). O importante é que conatus seja sempre entendido como sendo um movimento 
potencial e não uma "força" propriamente dita, pois para o movimento retilíneo não é requerido qualquer 
"causa externa" além da causa universal de todos os movimentos. 
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na análise das causas do movimento que a pedra A [fig. 1] realiza em torno do centro E 
impulsionada pela funda EA. Segundo Descartes, se consideramos todas as causas desse 
movimento, diremos que a pedra A tende a ir do ponto A para o ponto B sobre a 
circunferência ABF. Mas, se 

"consideramos (respiciamus) somente a força do próprio movimento da 
pedra, então diremos que a pedra, quando se encontra no ponto A, tende 
(tendere) para C, conforme a lei do movimento apresentada acima (...). Pois 
se a pedra se desprendesse da funda no momento em que, vindo de L, atinge 
o ponto A, então prosseguiria de A para C e não para B; por mais que a 
funda impeça esse efeito, ela não impede o conatus." (idem, p. 108-109) 

E finalmente, se consideramos apenas uma parte dessa "força do movimento" (vis 
motus) da pedra, a saber, aquela cujo efeito é impedido pela funda, então "diremos que essa 
pedra, quando se encontra no ponto A, tende (tendere) tão somente para D ou se esforça 
(conari) para afastar-se do centro E segundo a linha reta EAD." (idem, p. 109) 

Através dessa análise, Descartes 
pretende identificar o conatus recedendi a 
centro como sendo uma parte dos efeitos da 
"força do movimento" da pedra, cujo efeito 
total seria aquele enunciado na segunda lei da 
natureza, isto é, o movimento retilíneo através 
da linha ACG. Mas, embora Descartes analise 
separadamente essas duas tendências 
"centrífugas", uma na direção da tangente e 
outra na direção do raio da circunferência, ele 
não considera que elas existam separadamente, 
visto que a segunda é apenas uma "parte" da 
primeira e, conseqüentemente, esta é a 
condição de possibilidade da existência 
daquela.13 Em meio a essa discussão, Descartes 
enuncia o problema que mobilizará o pensamento de Newton nos anos seguintes a 1665: 
determinar a quantidade da "força dessa tendência" (vis istius conatûs). No Art. 59 há uma 

                                                 
13 A parte restante da tendência tangencial que não é impedida pela funda, embora Descartes não forneça este 
esclarecimento, podemos entendê-la como sendo aquela parte dessa tendência que de fato participa na 
manutenção do movimento circular e que, por isso mesmo, não será impedida pela funda (cf. Westfall, 
1971:94, nota 49). Isso implica que Descartes pudesse conceber o movimento circular como sendo composto 
também por uma tendência tangencial; algo que ele não afirma explicitamente, mas que é bastante consistente 
com suas idéias sobre a composição dos movimentos (ver Art. 32, Segunda Parte; 1982b:57-58, 1989:80-81). 

Fig. 1
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sugestão de como isto possa ser feito: "... quanto mais velozmente (celerius) a pedra é 
girada pela funda, tanto mais a corda é retesada; e essa tensão, originada apenas da força 
pela qual a pedra se esforça para afastar-se do centro de seu movimento, mostra-nos a 
quantidade dessa força." (1982b:112) Newton não seguirá rigorosamente essa sugestão, 
mas fará uma engenhosa adaptação do modelo das interações dos corpos nas colisões para 
o tratamento quantitativo do conatus a centro. 

As primeiras referências ao conatus recedendi a centro nos manuscritos de Newton 
aparecem no Axioma 20 do Waste Book, onde ele afirma que "se uma esfera oc [fig. 2] 
move-se circularmente sobre a superfície côncava de um corpo cilíndrico edf em torno do 
centro m, ela deverá pressionar def."(Herivel, 1965: 147). Pois, quando a esfera oc está em 
c "a determinação do seu movimento é na direção de g" e, se o corpo edf cessasse de detê-
la, "ela mover-se-ia continuamente na linha cg (pelos Axiomas 1 e 2) obliquamente a partir 
do centro m." Assim, o corpo edf mantém a esfera oc equidistante do centro m através de 
"um impedimento ou reflexão contínua dela a partir da linha tangente em todos os pontos 
do círculo cbh." Portanto, segue aquilo que foi afirmado acima, pois "o corpo edf não pode 
impedir e encurvar a determinação do corpo oc, a menos que eles continuamente 
pressionem-se entre si."(ibidem) 

As referências às noções utilizadas no tratamento das colisões são evidentes nessa 
demonstração. Aí comparecem as noções de "reflexão", "impedimento" (checking), 
"pressão", além dos próprios princípios que regulam os movimentos dos corpos nas 
colisões, os Axiomas 1 e 2. Portanto, está claro que Newton irá derivar desse modelo das 
colisões dos corpos o sentido físico das noções e princípios que emprega na análise dos 
movimentos circulares. Desse modo ele enuncia no Axioma 21: "Portanto, isto mostra que 
todos os corpos movidos circularmente realizam um esforço (endeavour) a partir do centro 
em torno do qual são movidos, caso contrário, o corpo oc não pressionaria continuamente 
edf." (Herivel, 1965:147). A principal evidência para o conatus a centro de Descartes é 
assim a "pressão" que o corpo oc exerce sobre o corpo edf, cuja resistência a esse conatus 
de oc impede seu movimento através da tangente cg. 
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Uma vez tendo definido seu significado 
físico, Newton realiza as primeiras tentativas de 
avaliar quantitativamente esse "esforço". No 
Axioma 22, ele afirma que "a força total através da 
qual o corpo oc esforça-se a partir do centro m , na 
metade de uma revolução, é de mais que o dobro 
da força capaz de gerar ou destruir seu movimento, 
isto é, mais que o dobro da força com a qual é 
movido" (Herivel, 1965:147). A argumentação de 
Newton, entretanto, em relação a suas futuras análises, ainda é aqui bastante intuitiva, 
assim como a medida enunciada ("mais que o dobro") é bastante imprecisa. Ele se limita a 
dizer que a metade de uma revolução sendo a trajetória do corpo oc do ponto c até o ponto 
b passando pelo ponto h, e a "força capaz de gerar ou destruir seu movimento"14 sendo a 
resistência do corpo edf, esta ao mesmo tempo em que destrói a força do corpo oc para 
afastar-se do centro m, gera nele uma tal quantidade de movimento capaz de movê-lo no 
sentido inverso de b para h. Todavia, há um significado importante nessa primeira tentativa 
de Newton que é o uso do princípio da proporcionalidade entre força e mudança da 
quantidade de movimento, implícito no 
Axioma 23, que será fundamental para as 
futuras análises do conatus a centro. 

Algum tempo depois desses primeiros 
estudos, Newton incluiu no Waste Book uma 
nova série de proposições que será marcada, 
segundo Herivel, pela superação da "tirania do 
círculo"(1965:8), isto é, o modelo cartesiano de 
uma pedra girada através de uma funda 
(adaptado para uma esfera movendo-se no 
interior de uma superfície côncava) que 
orientou as suas primeiras investigações. 
Newton imagina uma esfera que percorre os 
lados de um quadrado inscrito num círculo, em 
torno do qual existe um outro quadrado circunscrito [fig. 3]. A relação a ser demonstrada 
consiste no seguinte: 

                                                 
14Podendo nos dois casos, pelo Axioma 4, ser tomada pela mesma (cf. Herivel: 1965: 141). 

Fig. 2

Fig. 3
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"a força pela qual ela [a esfera b] esforça-se a partir do centro n gerará tanto 
movimento em um corpo quanto existe em b no tempo em que o corpo b 
percorre a distância do semidiâmetro bn (como b é movido com um grau de 
movimento através de bn em um segundo de uma hora, então a força a partir 
do centro n sendo continuamente (como a força da gravidade) imprimida 
sobre um corpo durante um segundo, gerará um grau de movimento nesse 
corpo). Ou, a força a partir de n está para a força dos movimentos dos corpos 
:: periferia : raio."(Herivel, 1965:129). 

Pois, se a esfera b move-se de a para b, então 
2fa:ab::ab:fa:: força ou pressão de b sobre fg para sua reflexão : força do movimento de b.15 
Logo, em uma revolução completa, 

4ab:fa::força das reflexões em b, c, d, a : força do movimento de b. 
Ou seja, 

Agora, se aumentarmos o número de lados do polígono circunscrito e, conseqüentemente, 
os lados de reflexão, até quando exista "um número infinitos de lados" iguais, podendo 
então ser tomado pelo próprio círculo, segue-se que "a força de todas as reflexões está para 
a força do movimento dos corpos assim como todos aqueles lados (id est, o perímetro) 
estão para o raio."(idem, p. 130). Em outras palavras, se aplicarmos o resultado acima a 
qualquer polígono regular de infinitos lados, teremos 

=
soma total das colisões em todos os lados

força do movimento da esfera
soma de todos os  lados do polígono
raio do círculo  

 
O sentido do aposto no enunciado da proposição ("como b é movido com um grau 

de movimento... nesse corpo") agora torna-se compreensível. Visto que na passagem ao 
limite a soma das forças das reflexões no polígono inscrito tende a zero e muda 

                                                 
15 Newton não esclarece a maneira pela obteve essa proporcionalidade. Possivelmente, ela seja o resultado da 
seguinte composição de razões: 
(i) aplicação do teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo abf; logo, 

2fa:ab::ab:fa. 
(ii) aplicação do Axioma 22 ao movimento da esfera b; pois, sendo a força que o lado fg exerce sobre b 
suficiente para destruir seu movimento na direção de fg, essa força deve ser igual ao dobro do conatus 
centrífugo de b. Como fg=2fa e a força com que b pressiona fg é proporcional ao seu movimento ao longo de 
ab, então 

ab:fa:: força ou pressão de b sobre fg para sua reflexão : conatus centrífugo de b. 
Logo, compondo as razões em (i) e (ii), teremos 

2fa:ab::ab:fa:: força ou pressão de b sobre fg para sua reflexão : força do movimento de b. 

=
soma total das colisões nos 4 lados

força do movimento da esfera
soma dos lados do quadrado
raio do círculo
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continuamente, tornando-se muito difícil atribuir-lhe qualquer sentido físico (cf. Herivel, 
1965:9), Newton adverte então que as "forças de todas as reflexões" realizadas no mesmo 
tempo em que a esfera b percorre no círculo uma distância igual ao raio do círculo, devem 
ser tomadas como aplicadas continuamente sobre um corpo, sendo capaz de gerar nele, no 
mesmo tempo, a mesma quantidade de movimento que a esfera b possui. 

Nesse raciocínio está implícita a maneira intuitiva de Newton proceder das forças 
instantâneas pelas quais os corpos interagem nas colisões para as forças contínuas, isto é, 
aquelas forças cujos efeitos devem ser avaliados com respeito ao tempo em que agem sobre 
os corpos. Certamente Newton ainda não tinha nessa época a mesma consciência das 
implicações desse procedimento analítico que demonstra ter alcançado nos seus trabalhos 
da maturidade, onde desenvolveu um método para transitar das forças impulsivas para as 
forças contínuas que constitui a base da sua teoria dinâmica no Principia (1687). O aspecto 
mais significativo aqui talvez seja que desde o Waste Book o paradigma dessas forças 
contínuas é para Newton a "força da gravidade", que ele aprendeu a medir seus efeitos 
sobre os corpos na superfície da Terra na mesma época em que desenvolvia seus estudos 
sobre o conatus a centro. As relações que a seguir estabelecerá entre as medidas dessa duas 
"forças" revelam a fecundidade da influência que Newton recebeu de uma outra tradição da 
filosofia natural do séc. XVII, qual seja, a tradição dos astrônomos e dos matemáticos, onde 
tomou contato com conceitos e, principalmente, problemas que marcaram ainda mais 
profundamente suas investigações futuras. 

2.1.4. As primeiras idéias de Newton sobre os movimentos orbitais dos planetas  

Nos mesmos anos em que Newton investigava os problemas mecânicos sugeridos 
por Descartes, ele tomou contato com as principais teorias astronômicas de sua época, 
cujos autores de maior destaque eram Copérnico, Kepler e Galileu. Como será mostrado ao 
longo desta exposição, a principal influência que Newton recebeu dessa tradição do 
pensamento do séc. XVII não foi através das obras fundamentais desses autores, mas 
sobretudo de manuais que proliferavam nessa época na Inglaterra, onde se encontravam 
tanto apresentações didáticas dos cálculos astronômicos quanto soluções originais para a 
adequação empírica das novas teorias. Essa bibliografia secundária da tradição copernicana 
na astronomia revelam o quanto as contribuições de Kepler, por exemplo, estavam longe de 
uma aceitação generalizada na segunda metade do séc. XVII. 

As notas do manuscrito Questiones quaedam Philosophicae mostram que Newton 
se introduziu nos problemas astronômicos através do Astronomia carolina (Londres, 1661) 
de Thomas Streete, onde conheceu as hypotheses copernicanaea - termo técnico usado 
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durante o séc. XVII para referir ao sistema copernicano modificado no qual se aplicavam a 
primeira e a terceira leis de Kepler.16 Nessa época, Newton demonstra estar suficientemente 
familiarizado com a astronomia kepleriana a ponto de aplicar corretamente a "proporção 
sesquiáltera" (2/3) entre os respectivos períodos de revolução e as distâncias médias dos 
planetas até o Sol. No fólio 29r, após o enunciado dessa proporção, acrescenta: 

"Por exemplo, o período de revolução da Terra transformados em minutos de 
tempo sendo 525968½ e o de Marte, 989247½. Então, como o quadrado de 
525968½ está para o Quadrado de 989247½, assim também o cubo de 
100000, a distância média da Terra, está para o cubo de 152369, a distância 
média de Marte a partir do sol."(McGuire e Tamny, 1985:362).17 

Todavia, a referência à terceira lei de Kepler é feita num contexto astronômico e não parece 
ter imediatamente conduzido a outras conclusões acerca dos movimentos circulares. Algo 
que de fato ocorreu algum tempo depois, quando Newton derivou a lei do inverso do 
quadrado das distâncias para o conatus a centro dos planetas. 

No Vellum Manuscript (U.C.L. MS Add. 3958, fólio 45),18 escrito provavelmente 
entre 1665 e 1666, Newton relaciona a força da gravidade terrestre com os conatus a centro 
que surgem dos movimentos diurno e anual da Terra. Os primeiros resultados que Newton 
obteve nessa época são bastante precários, se comparados àqueles que aparecem no 
manuscrito que compôs logo em seguida ao Vellum Manuscript. Mas esses resultados 
revelam o problema em torno do qual Newton desenvolveu seus primeiros cálculos 
astronômicos. A conclusão de Newton no Vellum Manuscript é que a "força da gravidade" 
terrestre é 300 vezes maior que a "força centrífuga" originada pelo movimento diurno da 
Terra ou, como ele próprio enuncia, "como 1:300::vis a centro terrae:vim gravitatis." 
(Herivel, 1965:185) Muito provavelmente esta foi uma tentativa de responder a um dos 
argumentos mais difundidos contra o sistema copernicano, "mostrando que a rotação da 
Terra não lança os corpos no ar porque a força da gravidade, medida pela aceleração da 
queda dos corpos, é maior que a força que surge a partir da rotação." (Westfall, 1980:150). 
Ele tomou contato com esse problema através do Dialogo (1632) de Galileu, onde também 
                                                 
16 As três "hipóteses" de Kepler, conforme apresentação de Whiteside (1964a:120-121), são as seguintes: 1ª) 
os planetas movem-se em órbitas elípticas fixas em torno do sol, localizado em um dos focos; 2ª) os raios 
vetores que unem os planetas ao sol descrevem áreas proporcionais aos tempos nos quais eles percorrem 
arcos orbitais correspondentes; 3ª) os quadrados dos tempos periódicos das trajetórias dos planetas são 
proporcionais aos cubos de suas distâncias médias a partir do sol. As duas primeiras - particularmente a 
segunda - foram apresentadas como "suposições semi-empíricas" no Astronomia nova (1609). A terceira, ao 
contrário, foi muito cuidadosa e diretamente estabelecida, inclusive cotejada com dados observacionais, no 
Harmonice mundi (1619). 
17 Esse artigo transcreve as notas astronômicas do Questiones quaedam Philosophicae (U.C.L. MS Add. 
3996). 
18 Publicado por Herivel (1965:183-191) 
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recolheu o valor de 100 cúbitos em 5 segundos (101,16 pol. por segundo) para a distância 
de queda sob a ação da gravidade.19 Esse valor foi utilizado num primeiro cálculo e, em 
seguida, substituído pelo valor de 196 polegadas em um segundo (16 pés por segundo), 
encontrado pelo próprio Newton a partir das relações entre pêndulos simples e pêndulos 
cônicos de mesmo comprimento. Os principais resultados que ele alcançou nesses 
primeiros cálculos aparecem num manuscrito composto algum tempo depois (U.C.L. MS 
Add. 3958.5),20 onde encontramos as diferentes influências que as idéias de Newton 
absorveram nesses primeiros anos em Cambridge. 

No período seguinte ao Waste Book, Newton substitui o "tratamento poligonal" pelo 
"tratamento desviacional" (Herivel, 1965, passim), que significou um retorno ao sentido 
original do conatus a centro de Descartes e, ao mesmo tempo, desvinculou suas 
investigações dos movimentos circulares das noções derivadas das colisões entre os corpos. 
Esse último aspecto está vinculado ao fato de Newton passar a considerar mais 
freqüentemente as analogias entre o caráter contínuo da "força da gravidade" e ação do 
conatus a centro nos movimentos circulares uniformes. No manuscrito citado acima 
(U.C.L. MS Add. 3958.5), o conatus a centro será medido pela distância DB [fig. 4] entre a 
trajetória circular AD e a trajetória inercial pela qual o corpo se desviaria do círculo 
ADEA, se se movesse livremente na tangente AB no mesmo tempo em que percorre AD. 
Esse conatus, pela extensão da lei do quadrado do tempo de Galileu para qualquer força 
que produz uma aceleração contínua, "se somente impelisse continuamente em uma linha 
reta à maneira da gravidade, impeliria os corpos através de espaços que são como o 
quadrado dos tempos" (Herivel, 1965:193). Logo, para que 
possa ser determinado o conatus a centro em uma revolução 
completa, deve ser procurada a linha que esteja para o tempo 
de uma revolução completa ADEA na mesma proporção em 
que a distância BD está para o tempo representado pelo arco 
AD, isto é, a distância x que satisfaz a seguinte proporção 

x : ADEA²::BD:AD² 

                                                 
19 Newton leu o Dialogo de Galileu através da edição de Thomas Salusbury (The Systeme of the World in 
four Dialogues... By Galileus Galileus, 1661), que foi provavelmente a única obra de Galileu que ele 
conheceu antes de escrever o Principia (1687) (cf. Cohen, 1970:173 nota 10, 1980:133 e 319 nota 11; 
Westfall, 1971:47 nota 3, 1980:89). 
20 A parte desse manuscrito analisada a seguir (fólios 87, 89 [metade esquerda], editada por Herivel, 1965: 
192-198) é provavelmente aquela que foi apresentada por Newton a David Gregory em maio de 1694. 
Segundo Gregory, esta teria sido escrito "antes do ano de 1669" quando Newton tornou-se professor Lucasian 
de Matemática em Cambridge. Outras referências ao seu conteúdo aparecem em correspondências posteriores 
de Newton e confirmam a data aproximada sugerida por Gregory (cf. Herivel, 1965:192 e Cohen, 1980:345 
nota 1). 
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Pela Prop. 36 do Livro III dos Elementos de Euclides,21 temos que 
BE:BA::BA:BD. 

E como a diferença entre BE e DE e entre BA e DA é suposta "ser infinitamente pequena", 
então 

DE:DA::DA:DB. 
Logo, 

DA² (ou DE × DB):ADEA²::DB:ADEA²/DE. 
A linha procurada é, portanto, "a terceira proporcional na razão da circunferência para o 
diâmetro", isto é, (2πR)²/2R, ou, 2π²R.  

A essa demonstração segue o Corolário que possibilitou as tentativas mais bem 
sucedidas de Newton de aplicar os resultados alcançados aos movimentos circulares da 
Terra e da Lua. 

"Daí os conatus a centris nos diversos círculos são como os diâmetros 
divididos pelos quadrados dos tempos de revolução, ou como os diâmetros 
multiplicados pelo [quadrado do] número de revoluções feitas no mesmo 
tempo qualquer que seja este."(idem, p.194). 

Ou seja, Newton deriva a regra do conatus a centro "D/T²" (onde D é a distância, e T o 
tempo) pela aplicação da lei do quadrado do tempo de Galileu para a distância que o corpo 
se mova sob a ação de uma força constante; pois, se no tempo T de uma revolução 
completa, o conatus move um corpo à distância 2π²R, ele moverá o corpo à distância 2π
²R/T² numa unidade de tempo (cf. Herivel, 1965:12, 198 nota 6). 

Inicialmente, Newton utilizará esse resultado numa nova tentativa de solucionar o 
problema que encontrou no Dialogo de Galileu, calculando a distância que o conatus a 
centro no equador terrestre, provocado pelo movimento diurno da Terra, impeliria um 
corpo se fosse tanto quanto é o "esforço para aproximar-se do centro [da Terra] em virtude 
da gravidade" (conatus accedendi ad centrum virtute gravitates). Visto que a unidade de 
tempo é "um dia periódico", ou uma revolução completa da Terra, pela proposição provada 
anteriormente, o conatus a centro no equador terrestre impeliria um corpo por 2π²R, ou 
"19 3

4  semidiâmetros terrestre ou 69.087 milhas". Em uma hora, por 120 milhas; em um 
minuto, por 500/3 pés ( 1/30 milhas); em um segundo, 5/108 pés. A seguir, Newton 
compara esse resultado com a medida da distância (16 pés por segundo) que realmente a 
"força da gravidade" (vis gravitatis) impele os corpos para baixo: "em torno de 350 vezes 
mais longe no mesmo tempo que o esforço a partir do centro", e, enfim, conclui que "a 

                                                 
21 Ver Heath, 1956, vol. 2, pp. 73-75. 
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força da gravidade é muitas vezes maior, de tal modo que não permite que a Terra girando 
faça os corpos afastarem-se e lançarem-se no ar" (Herivel, 1965:194). 

O próximo passo será comparar a força da gravidade com o conatus da Lua para 
afastar-se a partir do centro da Terra. Essa relação é estabelecida logo em seguida ao 
corolário onde enuncia a regra "D/T²". Como o tempo de uma revolução completa da Lua é 
27 dias, 7 horas e 43 minutos, ou 27,3216 dias (cujo quadrado será 746 1

2 ) e "está distante 

da Terra 59 a 60 semidiâmetros da Terra", então, pela segunda parte daquele corolário ("os 
conatus...são...como os diâmetros multiplicados pelo [quadrado do] número de 
revoluções"), a proporção entre "os conatus da Lua e da superfície da Terra para afastarem-
se do centro da Terra" é 

60 1
1 27 3216

2

2

×
× ,

, 

ou "60 para 746 1
2 ". Portanto, visto que o conatus no equador da Terra é 12 1

2  (isto é, 

746,5 60) vezes maior que o conatus da Lua e 350 vezes menor que a força da gravidade, 
a força da gravidade "é mais de 4000 vezes maior que o conatus da Lua para afastar-se do 
centro da Terra."(Herivel, 1965:194). 

Na seqüência, Newton estabelece as proporções entre o conatus da Terra para 
afastar-se do Sol (devido ao seu movimento anual) e o conatus na superfície da Terra no 
equador (devido ao seu movimento diurno), e entre aquele e a gravidade na superfície da 
Terra. Após calcular essas proporções, acrescenta: 

"Por fim, como nos Planetas primários os cubos das distâncias do Sol estão 
reciprocamente como o quadrado do número de revoluções num dado tempo 
(periodicum): os esforços para afastarem-se do Sol estarão reciprocamente 
como o quadrado da distância a partir do Sol."( Herivel, 1965:195). 

Trata-se de afirmar que a terceira lei de Kepler implica a lei do inverso do quadrado para os 
"esforços (dos planetas) para afastarem-se do Sol". Do ponto de vista matemático, a 
implicação é evidente, pois sendo C o conatus recedendi a centro, D a distância e T o 
período de revolução, então, se C D T2∝  e T D2 3∝ , logo C 1 D2∝ . Visto 
retrospectivamente a partir do Principia, este pode ser considerado o resultado mais 
significativo alcançado por Newton nessa época, quando ainda estava há quase vinte anos 
de iniciar a composição de sua principal obra. Mas, por outro lado, se considerarmos 
apenas os relatos biográficos do próprio Newton e de seus contemporâneos acerca das 
repercussões que tiveram para o seu pensamento as conclusões que daí derivou, esse 
resultado foi na verdade desastroso para as convicções de Newton acerca do papel das 
forças centrais nos movimentos orbitais da Lua e, por extensão, dos planetas. 
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O manuscrito (U.C.L. MS Add. 3958, fólios 87,89) onde Newton enuncia a regra 
"1/D²" para o conatus centrífugo não traz qualquer referência a este respeito, mas se 
pudéssemos confiar em certas evidências indiretas, os seguintes acontecimentos teriam 
ocorrido logo após a obtenção dessa regra. Vimos acima que Newton havia inferido através 
da regra "D/T²", que a "força da gravidade é mais de 4000 vezes [precisamente, 
350 12 43751

2× =  vezes] maior que o conatus da Lua para afastar-se do centro da Terra". 

Entretanto, esse resultado é bastante diferente do valor "teórico" fornecido pela regra 
"1/D²", ou seja, que a razão entre o conatus da Lua e a força da gravidade na superfície da 
Terra é a razão inversa do quadrado da distância da Lua ao centro da Terra para o quadrado 
do raio da Terra. Pois assumindo que a distância entre a Lua e o centro da Terra é igual a 
60 raios da Terra, então a força da gravidade é 3600 vezes maior que o conatus centrífugo 
da Lua - uma diferença, portanto, de aproximadamente 25% em relação ao resultado 
anterior. Tal diferença deveu-se ao fato de Newton ter assumido o valor de 3500 milhas 
italianas22 para o raio da Terra. Pois, se tomarmos essa medida como sendo de 4000 milhas 
(inglesas), pela regra "2π²R" teremos que o conatus centrífugo na superfície da Terra será 
286,72 vezes menor que a força da gravidade. Logo, a força da gravidade será 3584 vezes 
maior que o conatus centrífugo da Lua - algo bastante próximo do valor "teórico" de 3600 
vezes. Entretanto, nem Newton percebeu imediatamente o erro que cometera nem há - mais 
uma vez - qualquer evidência nesse manuscrito de que ele tenha feito essa comparação dos 
resultados obtidos pelas duas regras e, então, constatado a diferença entre eles. 

Por outro lado, os relatos biográficos sobre Newton feitos por Henry Pemberton (A 
View of Sir Isaac Newton, Londres, 1728, Prefácio) e William Whiston (Memoirs of the life 
of Mr. William Whiston by himself, Londres, 1749, pp. 35-36) dão conta de que ele 
realmente cogitou tal comparação e, principalmente, testemunham as repercussões que o 
resultado negativo teve sobre suas convicções acerca do papel das forças centrais no 
movimento planetário. Whiston, sucessor de Newton na cadeira de professor Lucasian de 
matemática em Cambridge, relata como Newton havia descoberto sua teoria da gravitação, 
fundamentado em informações que lhe foram fornecidas pelo próprio Newton ("há muito 
tempo, logo após o meu primeiro encontro com ele, que foi em 1694"). - as quais Whiston 
se encarregou de transmitir também a Pemberton, antes de publicá-las. Diz ele: 

"Foi assim. Uma Inclinação surgiu no Pensamento de Sir Isaac de testar se o 
mesmo Poder que faz as Pedras e todos os Corpos pesados como nós cairem, 
o qual nós chamamos Gravidade, não manteria a Lua em sua Órbita - não 
obstante sua Velocidade projetante, que como ele próprio sabia, sempre 

                                                 
22 Milha italiana = 5000 pés; milha inglesa = 5280 pés. 
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tende a continuar ao longo de uma Linha reta, a Tangente dessa Órbita. 
Tomando este Postulado, o qual havia sido pensado antes, de que tal Poder 
deveria decrescer numa Proporção duplicada das Distâncias do Centro da 
Terra. Sobre o primeiro teste de Sir Isaac, quando estimou que um Grau de 
um grande Círculo sobre a superfície da Terra, donde deveria ser também 
determinado um Grau para a Distância da Lua, deveria medir 60 milhas, de 
acordo com as Medidas grosseiras então em Uso. Ele ficou, até certo ponto, 
desapontado, pois o Poder que restringia a Lua em sua Órbita, mensurado 
pelo Seno verso dessa Órbita, pareceu não ser suficientemente igual àquele 
esperado, a saber, somente o Poder da Gravidade, pelo qual a Lua era 
influenciada. A partir desse Desapontamento, que fez Sir Isaac suspeitar que 
esse poder era parcialmente aquele da Gravidade e Parcialmente aquele dos 
Vórtices de Descartes, ele pôs de lado as Anotações de seus cálculos e partiu 
para outros Estudos."23 

Já o relato de Pemberton, cujas fontes incluem informações transmitidas pelo próprio 
Newton alguns anos antes de sua morte (1727), fornece menos detalhes a respeito das 
consequências do "Desapontamento" que o "teste da Lua" provocou-lhe. Entretanto, 
confirma que Newton comparou os resultados e constatou que "seu cálculo não 
correspondeu à expectativa".24 

Assim, ambos os relatos são evidências indiretas de que: (i) Newton realizou o 
"teste da Lua", por volta de 1666, a partir dos cálculos anotados no U.C.L. MS Add. 
3958.5, fólio 87, 89; (ii) o teste envolveu a hipótese de que o "Poder da Gravidade" da 
Terra poderia atuar sobre a Lua, fazendo com que ela "caisse" na direção do centro da 
Terra, produzindo então um equilíbrio com sua "velocidade projetante" que assim a 
"manteria em sua órbita"; (iii) a intensidade de tal "Poder" deveria então variar na mesma 
proporção em que variam os conatus centrífugos dos planetas (conforme fora enunciado no 
mesmo manuscrito), isto é, "deveria decrescer numa Proporção duplicada das Distâncias do 
Centro da Terra"; (iv) mas como o resultado alcançado não correspondeu "à [sua] 
expectativa", isso provocou em Newton um certo "Desapontamento" e o fez "suspeitar que 

                                                 
23 Citado por Herivel (1965:65) e Cohen (1980:234-235). 
24 Segundo Pemberton, "nesse cálculo, [Newton] tomou a estimativa comumente usada entre os geógrafos e 
nossos marinheiros. Antes Norwood havia medido a terra, a qual continha em um grau de Latitude sobre sua 
superfície 60 milhas inglesas. Mas, como essa era uma suposição muito errada, pois cada grau contém em 
torno de 69½ de nossas milhas, seu cálculo não correspondeu à expectativa; disso concluiu que alguma outra 
causa deveria ao menos juntar-se à ação do poder da Gravidade sobre a lua. A partir desse acontecimento 
deixou de lado naquela época quaisquer outros pensamentos sobre esse assunto."(citado por Herivel, 
1965:66; Cohen, 1980:235). 
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esse poder era parcialmente aquele da Gravidade e Parcialmente aquele dos Vórtices de 
Descartes." 

Um memorando escrito pelo próprio Newton (U.C.L. MS Add. 3968.41, fólio 85)25 
confirma os principais pontos dos relatos de Whiston e Pemberton, com exceção da ênfase 
dada por ambos ao "Desapontamento" que lhe causou o resultado encontrado. Esse 
memorando, possivelmente o rascunho de uma carta a Des Maizeau escrita entre 1718 e 
1720, contém informações autobiográficas, entre as quais aparecem as seguintes: 

"E no mesmo ano [provavelmente 1666] comecei a pensar na gravidade 
estendendo-se até a órbita da Lua, e tendo descoberto como estimar a força 
com a qual um globo revolvendo dentro de uma esfera pressiona a superfície 
da esfera: a partir da regra de Kepler de que o tempo periódico dos Planetas 
está na proporção sesquiáltera para as distâncias a partir dos centros de suas 
Órbitas, deduzi que as forças26 que mantêm os Planetas em suas Órbitas 
devem ser reciprocamente como o quadrado de suas distâncias a partir do 
centro em torno do qual eles revolvem: e assim comparei a força necessária 
para manter a Lua em sua Órbita com a força da gravidade na superfície da 
Terra, e então encontrei uma resposta muito aproximada (pretty nearly)." 
(Cohen, 1971:291) 

Portanto, a diferença entre as avaliações que fez do resultado do chamado "teste da Lua" de 
1666 em 1694 ("Desapontamento") e anos depois ("encontrei uma resposta muito 
aproximada") fornece-nos argumentos suficientes para suspeitar da credibilidade de 
qualquer uma delas; e mais, por em dúvida a própria realização de um tal "teste da Lua" em 
1666.27 

O aspecto mais inverossímil desses relatos biográficos é sobretudo a possibilidade 
de Newton, já em 1666, estar pensando numa força (centrípeta) agindo sobre a Lua e 
continuamente equilibrando com sua tendência centrífuga. Nos escritos de Newton, as 
primeiras referências a forças centrais atrativas surgem somente após sua correspondência 
com Robert Hooke, entre 1679 e 1680, e antes disso qualquer cogitação sobre forças 
centrais jamais ultrapassou os limites conceituais do conatus recedendi a centro de 
                                                 
25 Publicado na integra por Cohen (1971:289-298). O trecho citado a seguir também foi publicado por 
Herivel (1965:66-67), Whiteside (1964a:117-118) e Cohen (1980:230). 
26 No original a palavra "centrípetas" aparece aqui cancelada. 
27 O que há de comum entre os três relatos é o fato de estarem fundamentados na memória de Newton sobre 
seus pensamentos passados, justamente quando já havia formulado a teoria da gravitação universal (após 
1685), o que muito provavelmente o fez considerá-los à luz dessa última realização. Com efeito, isso ocorreu 
com uma certa constância principalmente após suas primeiras publicações, quando Newton envolveu-se em 
polêmicas (especialmente com Hooke e Leibniz) acerca da prioridade ou independência de suas principais 
descobertas (cf. Cohen, 1971:299 e 1980:346 nota 4). 
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Descartes. A "comparação" que faz no manuscrito analisado acima (U.C.L. MS Add. 
3958.5, fólios 87, 89) não é absolutamente entre "a força necessária para manter a Lua em 
sua Órbita" e a força da gravidade na superfície da Terra, mas entre esta e o "conatus da 
Lua para afastar-se do centro da Terra". A própria derivação da regra "1/D²" mostra que ela 
se aplicava apenas aos efeitos dos conatus a centro nos movimentos circulares dos 
planetas. E mesmo admitindo que Newton, ao estendê-la para o conatus centrífugo da Lua, 
constatou a diferença com o cálculo feito anteriormente, nada indicaria que seu 
"Desapontamento" o levou a considerar que outra causa além da gravidade seria a 
responsável pela manutenção da Lua em sua órbita - tal questão nem mesmo tinha sido 
colocada em suas investigações astronômicas desse período.28 

A referência feita por Whiston aos "Vórtices de Descartes" é um indício importante 
para afastarmos qualquer possibilidade de Newton ter em mente qualquer noção próxima 
do futuro conceito de gravitação universal. Por isso, a observação de Whiston parece 
possuir uma plausibilidade muito maior que aquela que ele próprio lhe atribuiu. Visto que 
não se pronuncia acerca da causa pela qual os planetas e a Lua são mantidos em suas 
órbitas, é muito provável que Newton antes de 1679-1680, e mesmo algum tempo depois, 
nunca tenha abandonado a convicção de que tal efeito devesse ser atribuído exclusivamente 
à interação entre os vórtices solar e terrestre.29 

                                                 
28 No entanto essa posição foi defendida mais contemporaneamente por alguns historiadores, ente eles 
Florian Cajori. Segundo Cajori, "é bem conhecido que, em 1665 ou 1666, Newton fez seu primeiro teste da 
validade da lei da gravitação, e que ele não anunciou a lei até aproximadamente vinte anos depois." ("An 
historical and explanatory appendix" in Newton, 1934, vol. 2, p. 662 nota 40). Todavia, Cajori rejeita a 
explicação de Whiston e Pemberton, e de certa maneira a do próprio Newton, para tão "longa demora" de 
quase vinte para anúncio da lei da gravitação, sugerindo em seu lugar uma outra ainda menos plausível. Pois 
Cajori acredita que medida mais correta para a circunferência da Terra poderia ter sido tomada da medida de 
Snell (66 2/3 milhas para um grau de latitude), conhecida desde 1617, e que Newton em 1672 demonstrou 
também conhecer. Assim conclui, sem apresentar nenhuma evidência histórica a esse respeito, que a "longa 
demora" deveu-se à incapacidade de Newton para solucionar "as questões teóricas de grande dificuldade 
relacionadas à atração de uma esfera sobre um ponto externo"(ibidem). Quando analisar as Props. 75 e 76 do 
Livro I do Principia, onde Newton tratou essas "questões teóricas", retornarei à interpretação de Cajori. Por 
enquanto basta observar que em 1666 ou mesmo muitos anos depois não havia entre as idéias de Newton 
qualquer coisa próxima à "lei da gravitação" e que, portanto, nenhuma "longa demora" para anunciá-la 
poderia ter ocorrido. 
29 Whiteside insiste "que os manuscritos existentes de Newton não contêm, antes de 1684, uma única 
referência, explícita ou implícita, à força atrativa centrípeta usada para explicar o constrangimento da matéria 
vorticial numa órbita circular a partir da trajetória retilínea inercial"(1970a:11). Segundo Whiteside, Newton 
não deixará de pensar o movimento da lua e dos planetas como causado pelos vórtices terrestres e solares, 
respectivamente, muito antes que 1684. 
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2.2. A CONSOLIDAÇÃO DAS IDÉIAS MECÂNICAS DE NEWTON: A 
MECÂNICA CELESTE COPERNICANA E A CONCEPÇÃO DINÂMICA DOS 
MOVIMENTOS 

Por volta de 1670, Newton registrou num manuscrito, que os comentadores 
convencionaram chamar de "De Gravitatione" (U.C.L. MS Add. 4003),30 uma longa 
reflexão sobre os "fundamentos" da física de Descartes, particularmente sua doutrina do 
movimento. O De Gravitatione foi projetado para ser um tratado de hidrostática, cujo 
objetivo seria estabelecer as propriedades da pressão exercida nos meios líquidos. Mas, a 
esse respeito, existem duas proposições e cinco corolários anotados no final do texto, além 
de algumas referências feitas ao longo do texto. A maior parte do manuscrito é ocupada por 
uma única "Nota" inserida após os primeiros parágrafos. Nessa "Nota", Newton faz 
diversas críticas aos conceitos de espaço, corpo e movimento de Descartes, os quais julga 
que são inadequados para fornecer os "fundamentos das ciências mecânicas". 

Os argumentos de Newton contra Descartes têm duas fontes bastante distintas. 
Primeiro, os demais críticos de Descartes com os quais Newton demonstrava ter alguma 
afinidade intelectual. Entre eles destacam-se Pierre Gassendi, Henry More e Isaac Barrow, 
dos quais Newton recolheu tanto os argumentos metafísicos e teológicos quanto parte dos 
conceitos que ele propõe em substituição àqueles de Descartes.31 Segundo, Newton mostra-
se fortemente influenciado por aquelas idéias que havia inspirado seus primeiros estudos 
mecânicos. O De Gravitatione pode ser considerado uma consequência quase natural do 
envolvimento de Newton com os dois principais problemas investigados nos seus 
manuscritos anteriores: a determinação quantitativa das forças que movem os corpos e a 
aplicação dos resultados obtidos para o movimento circular na mecânica celeste. Muito 
pode-se entender do conteúdo do De Gravitatione se tivermos em vista que esse manuscrito 

                                                 
30 Publicado por Hall e Hall (1962:89-156) no original em latim e com a tradução para o inglês. Deve-se a 
esses autores o título do manuscrito ("De Gravitatione et aequipondio fluidorum"), retirado da primeira frase 
do texto original, onde não constava nenhum título. As referências que farei a seguir são retiradas da tradução 
para o português feita por Luiz João Baraúna (ver Bibliografia, Newton, 1979a). Algumas vezes farei 
referência ao próprio texto original na edição de Hall e Hall, com o intuito apenas de reforçar certos termos 
ou expressões que, dependendo da tradução, podem receber diferentes ênfases. Não se trata de nenhuma 
crítica à tradução de Baraúna que, a meu ver, permanece bastante fiel às idéias de Newton; exceto pelo título 
("O Peso e o Equilíbrio dos Fluídos"), uma vez que o conceito de "peso" (pondus), conforme Newton o 
definiu no Principia (Def. VIII), não aparece nesse manuscrito. 
31 Em função da variedade das idéias desses autores que podem ser identificadas no De Gravitatione - pois 
Newton não cita nenhum deles nominalmente - muitas delas utilizadas apenas parcialmente ou em conjunto 
com outras de autores diferentes, evitarei fazer referência a elas ao longo da minha exposição. Mas devo 
advertir que as minhas interpretações devem muito à leitura dos comentadores que investigaram as 
influências dessas idéias no pensamento de Newton. Entre eles devo citar McGuire (1966; 1978a; 1978b), 
Palter (1987), Boylan (1980), Capek (1976; 1987), De Gandt (1981), Jacob (1992), Whiteside (1967) e 
Westfall (1962). 
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significou a consolidação das convicções que Newton expressara nos seus manuscritos 
anteriores. É em função dessas convicções que ele recorre às filosofias de Gassendi, More e 
Barrow para criticar Descartes e, principalmente, que essa crítica tem um sentido positivo: 
"assentar fundamentos mais verdadeiros para as ciências mecânicas." (1979a:70) 

O envolvimento de Newton com a astronomia copernico-kepleriana, que constitui 
um dos seus principais pontos de divergência com as idéias de Descartes, é cada vez maior 
nesse mesmo período. O final da década de 1670-1680 será marcante nesse sentido, pois 
nessa época Newton troca algumas correspondências com Robert Hooke, o qual lhe faz 
importantes sugestões a respeito da determinação das órbitas planetárias. Em poucos anos, 
Newton terá desenvolvido os cálculos relativos à sugestão de Hooke e, em novembro de 
1684, anunciará a Halley a derivação da lei do inverso do quadrado da distância para a 
força centrípeta que pode gerar as trajetórias elíptica dos planetas. Alguns meses depois, 
Newton estará em condições de tornar público a sua mais importante "descoberta": a teoria 
da gravitação universal. 

2.2.1. A ruptura conceitual com a doutrina do movimento de Descartes: o conatus a 
centro nos vórtices celestes 

A cosmologia de Descartes está fundada na hipótese de que os espaços celestes são 
plenos de uma matéria fluida que gira em torno das estrelas e que, por existir em maior 
quantidade e mover-se conjuntamente, transporta consigo os planetas. Essa hipótese é 
apresentada na Terceira Parte do Principia philosophiae (1644) a fim de que possa servir 
como uma descrição dos fenômenos do "mundo visível", sem a pretensão de que seja 
"inteiramente conforme a verdade das coisas" (Art. 19; 1989:110). Nesse sentido, a 
hipótese dos vórtices deve apenas mostrar sua utilidade para interpretar de maneira simples 
as mudanças observadas na situação dos planetas, as quais são consideradas nessa hipótese 
como sendo uma decorrência do "movimento da matéria do Céu que os contém" (Art. 27; 
1989:113). 

Por essa hipótese e considerando a verdadeira "natureza do movimento", conforme 
foi definida na Segunda Parte do Principia philosophiae (ver seção 2.1.1), Descartes 
conclui que não se pode verdadeiramente atribuir movimento próprio nem à Terra nem aos 
demais planetas. Pois, se os planetas fossem "transportados a partir das partes contíguas dos 
céus que os tocam", eles deveriam se afastar ao mesmo tempo de todas as partes desse céu 
consideradas como estando conjuntamente em repouso, "o que não ocorre" (Art. 25; idem, 
p. 114). Por outro lado, "a matéria dos céus sendo líquida e as partes que a compõem muito 
agitadas, tanto umas quanto as outras partes dessa matéria afastam-se do planeta que elas 
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tocam, e fazem isso por um movimento que lhes deve ser atribuído bem mais que ao 
planeta..." (ibidem) É também inadequado à verdadeira "natureza do movimento" afirmar 
que a Terra se move em virtude de seus deslocamentos em relação às estrelas fixas. A 
dificuldade dessa posição assumida pelo vulgo consiste em não se poder assegurar que as 
estrelas fixas, embora mantenham constantes suas distâncias relativas, estejam 
verdadeiramente em repouso, isto é, em repouso relativo à matéria que as circundam. 

Assim, a hipótese da matéria líquida (fluida) da qual são formados os céus permite 
"salvar os fenômenos" ou, como diz Descartes, "explicar os fenômenos" (explicare 
phaenomena) à maneira dos astrônomos (Art. 24; 1989:112; 1982b:89), na medida em que 
fornece uma descrição das mudanças observadas nas situações relativas dos planetas que é 
consistente com a verdadeira "natureza do movimento". Isso significa que a escolha dessa 
hipótese não é arbitrária, pois ela cumpre uma exigência do próprio sistema físico de 
Descartes. Aliás a hipótese dos vórtices cumpre uma outra exigência ainda mais 
fundamental da física cartesiana que é a não existência do vazio na natureza, em função da 
identidade entre matéria e extensão (cf. Art. 25; ibidem). As críticas que Newton dirige a 
Descartes por volta de 1670 no De Gravitatione concentram-se nesses dois fundamentos da 
física cartesiana: a doutrina da verdadeira "natureza do movimento" e a identidade entre 
matéria e extensão. Newton preocupa-se em mostrar sobretudo as inconsistências de 
Descartes na aplicação dessa doutrina para determinar o estado de repouso dos planetas no 
vórtice solar. 

Na avaliação de Newton, Descartes incorre em "contradição" ao afirmar que, 
embora não se movam verdadeiramente nos céus, os planetas demonstram possuir um 
conatus recedendi a centro. A argumentação de Newton leva em conta dois momentos da 
exposição da teoria de Descartes no Principia philosophiae. Primeiro, os Arts. 26 a 29, 
onde a hipótese dos vórtices é apresentada a fim de descrever os movimentos celestes tendo 
em vista a verdadeira "natureza do movimento". Segundo, os Arts. 119 a 140, onde 
Descartes mantém a mesma hipótese a fim de estabelecer as causas desses movimentos. 
Numa divisão geral da Terceira Parte do Principia philosophiae, esses dois momentos da 
exposição de Descartes correspondem a dois problemas explanatórios distintos: descrição 
dos fenômenos (Arts. 4-41) e explicação causal desses fenômenos (Arts. 42-157).32 
                                                 
32 Essa divisão em duas seções foi proposta por Gueroult, que as distingue em virtude do contraste que 
apresentam em termos da "certeza": "uma é problemática, a outra é certa; uma é do domínio da hipótese, a 
outra do domínio da ciência; uma se mantém sobre o plano da descrição, a outra sobre aquele da explicação." 
(1957:23-24) Entretanto, Gueroult reconhece que Descartes mantém essa divisão apenas no plano 
programático, pois no Art. 44 ele procura dar à sua explicação o mesmo caráter hipotético da descrição 
anterior, contradizendo a intenção de "explicar os efeitos pelas causas" (1989:105) ou de "investigar as causas 
naturais" (1989:105). Veremos mais adiante (seção 3.1.6.) a justificativa que Descartes apresenta para o 
caráter hipotético de sua cosmologia e como essa posição repercutiu na metodologia de Newton. 
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Portanto, a "contradição" que Newton aponta na doutrina do movimento de Descartes diz 
respeito a uma inconsistência no tratamento desses dois problemas. 

Nos artigos aos quais Newton se refere em sua crítica, Descartes pretende explicar 
como os planetas e cometas se formaram a partir de estrelas que se "apagaram", isto é, a 
matéria da qual são formadas as estrelas perdeu progressivamente seu movimento e, por 
conseguinte, deixaram de comunicá-lo à matéria 
externa de seu vórtice.33 Quando isso ocorre, a 
estrela torna-se vulnerável aos vórtices vizinhos e, 
dependendo da sua "solidez", ela tornar-se-á um 
cometa ou um planeta. No Art. 120, Descartes 
sugere o seguinte exemplo: 

"Imaginemos, por exemplo, que a 
matéria do vórtice AEIO [fig. 1] 
comece agora a transportar consigo 
o astro N, e vejamos em que direção 
ela deverá conduzir esse astro. Visto 
que toda essa matéria se move em 
torno de S, é certo que ela tende a 
afastar-se (...) e, conseqüentemente, 
que aquela que presentemente se 
encontra em O, prosseguindo de R 
par Q, deve empurrar esse astro em 
linha reta de N para S (...). Pois, 
pela natureza da gravidade (...), saber-se-á que quando um corpo é assim 
empurrado para o centro do vórtice no qual ele se encontra pode-se dizer 
propriamente que ele desce. Ora, essa matéria do Céu que se encontra em O 

                                                 
33 Está envolvida nessa explicação a teoria dos três "elementos" da matéria que constituem os vórtices e todos 
os demais corpos do "mundo visível". Não existe qualquer diferença qualitativa ou essencial entre esses três 
elementos, mas apenas quanto a suas figuras, volumes e quantidades de matéria. No que segue não farei 
distinção entre esses "elementos" porque Newton chama a matéria dos vórtices de Descartes genericamente 
pelo nome de "éter" (aether). No entanto, é preciso esclarecer que a perda do movimento de uma estrela é 
causada pelo acúmulo de partículas do terceiro elemento no interior desse astro, que originalmente é 
composto de partículas do primeiro elemento. As partículas do terceiro elemento são menores e movem-se 
mais lentamente que as dos demais elementos, por isso tendem a acumularem-se formando "manchas" cada 
vez maiores nas superfícies das estrelas. Esse acúmulo diminui a área porosa das superfícies das estrelas, 
impedindo a saída das partículas do primeiro elemento do seu interior. Conseqüentemente, a estrela tornar-se-
á mais "sólida". Assim, a "solidez" de um corpo está associada à quantidade de matéria do terceiro elemento 
que esse corpo possua proporcionalmente ao seu volume ou grandeza do espaço que ele ocupe totalmente. 
Quanto maior a "solidez" de um corpo mais ele conserva sua "agitação" ou tem mais "força para continuar 
seu movimento" (Arts. 121 e 122; 1989:174-175). 

Fig. 1
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deve assim no início fazer esse astro descer, visto que não concebemos que 
ela lhe transmita qualquer outro movimento; mas, porque essa matéria que 
circunda o astro também transporta-o circularmente de N para A, e isso 
confere-lhe uma força para afastar-se do centro S, e essas duas forças sendo 
contrárias, dependerá de sua solidez se uma dessas duas forças produzirá 
mais efeito que a outra; de tal sorte que se ele é pouco sólido, descerá muito 
na direção de S; e se ele é muito sólido, ele descerá apenas um pouco no 
início e depois retornará e afasta-se do centro S." (1989:173-174) 

Assim, se o astro N tiver mais força para afastar-se do centro S, ele será lançado para fora 
do vórtice de S e passará a vagar pelo vórtices vizinhos, transformando-se num cometa. 
Mas, se sua força para afastar-se não for maior que a força do movimento das partes da 
matéria do vórtice para o centro, o qual é gerado pela pressão das partículas maiores do 
vórtice que se concentram na periferia deste em virtude do seu movimento circular, então o 
astro descerá na direção de S até um ponto em que sua tendência a afastar-se desse centro 
esteja em equilíbrio com a "gravidade" do vórtice, formando os planetas que são 
transportados pelo vórtice solar. 

É justamente nesse ponto que Newton encontra a primeira "contradição" de 
Descartes: se somente o vulgo atribui movimento à Terra em virtude de seu deslocamento 
com relação às estrelas fixas (Arts. 26 a 29), como então a Terra e os demais planetas 
possuem uma tendência a afastarem-se do Sol, a qual se equilibra com uma tendência 
similar do vórtice e os mantêm em suas respectivas distâncias do Sol (Arts. 119 a 140)? 

"Afinal, onde está a verdade? Deriva por ventura esta tendência do repouso 
dos planetas - a qual, no pensar de Descartes, é verdadeiro e corresponde ao 
sentido filosófico do termo - ou antes do movimento dos mesmos, 
considerados na sua acepção vulgar e não filosófica?" (Newton, 1979a:64) 

A solução de Newton para esse dilema é "reconhecer o movimento na acepção comum, 
antes que o movimento no sentido filosófico" (ibidem), e assim assegurar que os planetas 
possuem uma tendência para afastarem-se do Sol e a fortiori o movimento circular que eles 
realizam em torno do Sol.34 

                                                 
34 A respeito do que foi dito na seção anterior (2.1.4.) sobre a adesão de Newton aos vórtices de Descartes 
antes de 1684, é importante lembrar que no De Gravitatione não há qualquer crítica geral à idéia de que os 
deslocamentos dos planetas nos céus sejam devidos aos movimento do vórtice solar. Em particular, o que 
Newton recusa é a interpretação desses deslocamentos pela doutrina do movimento de Descartes, que não os 
considera como sendo "movimentos verdadeiros". De fato, existem muitas passagens onde Newton parece 
mesmo assumir parcialmente a hipótese de Descartes. É o caso da definição de "gravidade", onde Newton 
diz: "Gravidade (gravitas) é uma força que, ao ser introduzida no corpo, incita-o a descer. Todavia, por 
descenso não se entende aqui exclusivamente o movimento na direção ao centro da Terra, mas também na 
direção de qualquer outro ponto ou região, ou mesmo realizado a partir de um ponto qualquer. Assim como se 
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Para realizar essa inversão na conceituação cartesiana, Newton procurará mostrar ao 
longo do De Gravitatione que "o espaço é distinto do corpo" e que "o movimento é algo 
que acontece com respeito às partes do espaço, e não com respeito à posição dos corpos 
vizinhos" (1979a:64). E ele inicia sua argumentação por esse segundo ponto, procurando 
primeiro refutar as "ficções" de Descartes a respeito da verdadeira "natureza do 
movimento" ou o "movimento no sentido filosófico". Newton entendeu que a sua posição e 
a de Descartes eram as duas únicas posições possíveis e ao mesmo tempo contrárias, de 
modo que refutando a posição de Descartes, ele imediatamente mostraria a necessidade de 
admitir sua própria posição. Daí a adesão retórica de Newton à "acepção comum do 
movimento" apenas para reforçar o antagonismo entre as duas posições. Como veremos 
adiante, os conceitos de Newton sobre o movimento estão tão distantes dessa "acepção 
vulgar" quanto estão da "acepção filosófica" de Descartes. Além disso, segue-se desse 
entendimento do antagonismo entre as duas posições a preocupação de mostrar as 
"contradições" e os "absurdos" da doutrina de Descartes, como se dessa maneira Newton 
estivesse argumentando positivamente em favor de sua própria doutrina. 

Além da "contradição" de Descartes na aplicação de sua doutrina do movimento 
para determinar o estado de repouso dos planetas no vórtice solar, Newton ainda aponta 
outras duas "contradições" com respeito à noção de unicidade do "movimento próprio" dos 
corpos e à reciprocidade do movimento e do repouso entre os corpos contíguos. Os 
argumentos de Newton voltam-se agora para a Segunda Parte do Principia philosophiae 
(Arts. 29 a 31) onde, segundo ele, Descartes se contradiz ao postular que "conforme a 
natureza das coisas" apenas um único movimento pode ser atribuído a um mesmo corpo e, 
no entanto, afirmar que a determinação desse movimento depende de "nossa imaginação", 
pela qual os corpos contíguos "apenas parecem estar em repouso, ainda que na realidade 
possam estar em movimento." (1979a:64) Além disso, no Art. 31, Descartes também afirma 
que existem "realmente inúmeros movimentos em cada corpo" (idem, p. 65), contrariando 
novamente o postulado da unicidade dos movimentos próprios. Assim Newton conclui a 
primeira parte da refutação da doutrina de Descartes. Na parte seguinte, onde ele pretende 
mostrar que "a doutrina de Descartes é absurda em razão das consequências absurdas às 

                                                                                                                                                     
a tendência (conatus) do éter que gira em torno do Sol para afastar-se desse centro for tomado como 
gravidade, será dito que o éter que se afasta do Sol desce." (1979a:84; Hall e Hall, 1962:114) Embora o 
sentido desse enunciado não seja muito claro, há aqui uma referência à generalização dos efeitos da 
"gravidade" que Descartes faz no Art. 120 citado acima, pela qual o movimento de qualquer corpo "na 
direção do centro do vórtice no qual ele gira, pode ser dito seu descenso" (1982b:170) Há também a 
concepção de que a gravidade é uma ação externa que se exerce sobre o corpo e "incute" nele uma força para 
descer; muito embora adiante Newton dirá que a "pressão" da gravidade é exercida nas "partes internas" dos 
corpos (1979a:86), numa possível referência à noção tradicional de gravitas como uma qualidade intrínseca 
dos corpos. 
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quais conduz" (ibidem) e, por isso mesmo, seus argumentos freqüentemente terão a forma 
de uma reductio ad absurdum, os temas da unicidade dos movimentos próprios e da 
reciprocidade entre o repouso e o movimento reaparecem nas duas primeiras 
"consequências absurdas" constatadas por Newton. 

A partir dos mesmos fundamentos pelos quais Descartes infere o repouso da Terra 
no vórtice solar, segue-se também que as partes internas de um corpo em movimento não 
possuem movimento próprio, mas apenas por participação no movimento próprio de suas 
partes externas. O absurdo dessa posição é também demonstrado pelas implicações da 
noção de corpo de Descartes. Pois, ao definir corpo como sendo tudo aquilo que é 
transportado conjuntamente com ele, mesmo que isso possa incluir partes que possuam 
outros movimentos próprios, Descartes admite que "cada corpo tem não somente um 
movimento único que lhe é próprio, mas inúmeros outros, desde que se diga que tais partes 
se movam em sentido próprio e conforme a verdade das coisas enquanto se move o todo do 
qual constituem as partes." (1979a:65-66) A consequência disso é que a doutrina de 
Descartes, na medida em que não permite distinguir claramente o que seja o movimento 
"verdadeiro, absoluto e próprio", também não permite escapar à posição cética que afirma a 
equivalência de todos os referênciais do movimento, sejam eles contíguos ou longínquos, e 
toma todos os movimentos como sendo "igualmente filosóficos" - para Newton, "a mais 
absurda das afirmações" (idem, p. 66). 

Para escapar a essa indeterminação ou relativismo generalizado, Newton não vê 
outra possibilidade que não seja admitir que possa "haver um único movimento físico para 
cada corpo" e que as demais mudanças de posição ou de relação entre os corpos sejam 
consideradas como sendo "meras designações externas" (1979a:66). De tal modo que possa 
ser dito que um único movimento natural e absoluto pertence à Terra, pelo qual ela tende a 
afastar-se do Sol (conatur recedere a Sole), e que suas translações em relação aos corpos 
externos sejam meras designações externas (denominationes externas) (Hall e Hall, 
1962:95). A viabilidade disso depende da possibilidade de encontrar uma "entidade 
imóvel" (ens immobile) que assegure a existência dos movimentos verdadeiros e absolutos. 
Em outras palavras, exige que o espaço seja distinto do corpo para que os estados de 
movimento ou de repouso sejam referidos somente ao espaço (ens immobile) e as posições 
relativas aos corpos (contínuos ou longínquos) sejam consideradas "meras designações 
externas". Newton dedica o restante do De Gravitatione à justificação dessa distinção entre 
corpo e espaço. 
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2.2.2. Espaço e corpo: os substratos cinemático e ontológico do movimento 

As demais "consequências absurdas" que Newton infere da doutrina do movimento 
de Descartes no De Gravitatione dizem respeito às condições de existência do movimento. 
Na concepção de Newton, a existência do movimento pressupõe uma causa pela qual tenha 
sido gerado e, ao mesmo tempo, que uma velocidade e uma determinação definidas possam 
ser atribuídas a ele. Newton considera que a doutrina de Descartes viola ambas as 
condições, pois permite que o movimento seja gerado mesmo quando nenhuma força é 
imprimida e, na medida em que os lugares existem apenas no momento em que os corpos 
se movem, não permite definir nem uma velocidade uniforme nem uma linha reta na qual 
se realiza o movimento. Impedindo a definição da velocidade e da determinação dos 
movimentos, Descartes torna impossível a própria existência do movimento, "pois não 
pode existir movimento sem uma certa velocidade e determinação." (1979a:68) 

Para Newton, segue-se da doutrina de Descartes que "o movimento pode ser gerado 
onde não existe nenhuma força em ação" e, ao contrário, que mesmo "Deus não poderia 
gerar o movimento em alguns corpos, ainda que os impulsionasse com a maior força" 
(1979a:66). O motivo novamente são as "designações externas" pelas quais Descartes 
pretende determinar o estado de movimento dos corpos. Aliás, o problema não se encontra 
exclusivamente na utilização de "designações externas" para determinar o movimento dos 
corpos. Segundo Newton, outro absurdo da doutrina de Descartes é admitir que os corpos 
mudem "suas distâncias e posições relativas sem movimento físico" (idem, p. 67); como no 
caso dos planetas que, embora estejam todos verdadeiramente em repouso, mudam 
constantemente suas posições relativas às estrelas fixas. O problema é a noção de "lugar" 
de Descartes, pela qual o lugar não existe após os corpos contíguos terem alterado suas 
posições relativas. Assim, visto que o fluxo da matéria dos vórtices sofre diversas 
modificações durante o período de um ano, se fosse preciso determinar a posição de 
Júpiter, por exemplo, há um ano atrás, 

"é manifesto que, se admitirmos a tese de Descartes, nem mesmo Deus 
poderia definir neste momento, com exatidão, e geometricamente, a posição 
passada de qualquer corpo móvel, visto que na realidade, em razão de as 
posições dos corpos se haverem alterado, o lugar não mais existe na 
natureza." (idem, p. 69) 

Não sendo possível encontrar o lugar onde o movimento começou e os pontos 
intermediários do "espaço" percorrido, é impossível definir qual seja a determinação de 
qualquer movimento. E, "uma vez que a velocidade depende da distância percorrida 
durante um determinado período de tempo, segue-se que o corpo em movimento não pode 
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ter nenhuma velocidade..." (ibidem) Donde Newton conclui que dessa forma "não pode 
haver movimento" (nullus potest esse motus) (idem, p. 68; Hall e Hall, 1962:97). 

É claro que muitas dessas conclusões de Newton não se seguem somente das 
inconsistências internas da doutrina de Descartes. Os argumentos de Newton exigem que a 
doutrina de Descartes possa fornecer os fundamentos físicos para problemas que ele, mas 
não aparentemente Descartes, estava interessado em solucionar. O exemplo citado acima, 
encontrar a trajetória anual de Júpiter, é tipicamente um problema derivado do 
envolvimento de Newton com a astronomia copérnico-kepleriana. O movimento verdadeiro 
da Terra em torno do Sol, que Newton reafirma incessantemente, é quase um axioma da 
cosmologia derivada dessa tradição astronômica. É freqüentemente desse ponto de vista 
externo à doutrina de Descartes que Newton retira tanto os princípios quanto a inspiração 
de suas críticas. 

Por outro lado, Newton também parece estar fortemente influenciado pelos 
resultados que obtivera no período anterior de seus estudos mecânicos, quando desenvolveu 
um tratamento quantitativo das propriedades inerciais dos movimentos dos corpos nas 
colisões e dos corpos que giram em torno de um centro. Pode-se inclusive considerar que 
muitas das críticas que Newton dirige a Descartes no De Gravitatione são devidas à 
impossibilidade de expressar consistentemente essas propriedades dos movimentos, que o 
próprio Descartes havia constatado e estabelecido em seus princípios mecânicos, através 
daquilo que ele considera ser a verdadeira "natureza do movimento". Dito de uma maneira 
mais geral, Newton considera que a doutrina do movimento de Descartes é incapaz de 
estabelecer um vínculo necessário entre os movimentos verdadeiros e suas causas, pois 
nem mesmo a ação de Deus, que Descartes considera ser a "causa primeira" dos 
movimentos, poderia gerar inequivocamente o movimento num determinado corpo.35 No 
plano exclusivo dos fundamentos das "ciências mecânicas", esta é a principal preocupação 
de Newton no De Gravitatione: estabelecer uma doutrina do movimento, envolvendo as 
noções de movimento, lugar, espaço, corpo e força, que assegure a existência dos 
movimentos verdadeiros e absolutos e, ao mesmo tempo, que os vincule necessariamente a 
suas causas, isto é, às "forças" necessárias para gerá-los. O primeiro passo nesse sentido foi 
mostrar porque "o espaço é distinto do corpo". 

Newton concede a Descartes a certeza de uma das razões que o levaram a admitir a 
reciprocidade do movimento e do repouso e a recusar a noção comum do movimento: 
                                                 
35 Embora, no Principia philosophiae, mais freqüentemente a ação ordinária de Deus como "causa primeira" 
do movimento tenha o sentido de uma "série de criações estáticas" (Hatfield, 1979:131 nota 74), numa de 
suas cartas a More, em 30 de agosto de 1649, Descartes confere um sentido mais dinâmico a essa ação de 
Deus ao afirmar que "a matéria é impelida (impellitur) por Deus, que conserva nela a mesma quantidade de 
movimento ou de translação que lhe foi atribuída no início." (1974:404) 
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"Na realidade, não existe no universo corpo algum cujas posições relativas 
permaneçam inalteradas com o passar do tempo, e certamente não existe 
corpo algum que não se mova no sentido cartesiano: isto é, corpos que não 
se movam em relação à proximidade de corpos contíguos nem são partes de 
outros corpos que assim se deslocam." (1979a:68) 

Mas essa constatação, em virtude de seus argumentos anteriores, conduz Newton a concluir 
contra Descartes: 

"Por conseguinte, é necessário que a definição dos lugares e, principalmente, 
do movimento local seja referida a alguma coisa imóvel (ens immobile), tal 
como a extensão sozinha ou o espaço, na medida em que são considerados 
como sendo verdadeiramente distintos do corpo." (idem, p. 69; Hall e Hall, 
1962:98) 

Para Newton, a crença que subsiste acerca da indistinção essencial entre matéria (corpo) e 
extensão (espaço) deve-se à demonstração feita por Descartes nos Arts. 4 e 11 da Segunda 
Parte do Principia philosophiae. Por isso, ele afirma, "a fim de que não permaneça dúvida 
alguma acerca da natureza do movimento, responderei a este argumento explicando o que é 
a extensão e o que é o corpo, e como diferem um do outro" (idem, p. 69-70). E assim 
Newton deixa de argumentar contra a física cartesiana e passa a argumentar contra o 
"fundamento primordial da filosofia cartesiana", a distinção entre substâncias pensantes e 
extensas, "com o objetivo de assentar fundamentos mais verdadeiros para as ciências 
mecânicas." (idem, p. 70) 

A primeira preocupação de Newton é mostrar que a ontologia tradicional 
aristotélica (e cartesiana) não pode exprimir corretamente a natureza do espaço, pois ele 
não é nem uma substância nem um acidente nem muito menos um nada. Sendo um "efeito 
emanente de Deus" (effectus emanativus Dei), o espaço não existe absolutamente por si 
mesmo. Também o espaço não possui "as disposições (affectio) próprias que caracterizam 
as substâncias, isto é, as ações, tais como os pensamentos na inteligência e os movimentos 
nos corpos" (1979a:70).36 Por outro lado, o espaço "não existe como um acidente que inere 
a algum sujeito" (ibidem), pois ele existiria mesmo onde (os espaços fora do mundo ou os 
espaços vazios de corpos) ou quando (se Deus aniquilasse todos os corpos) não existirem 
mais quaisquer corpos. Finalmente, o espaço não "pode ser definido como um nada, pois, 
ao contrário, é alguma coisa real." (ibidem). O que confere realidade ao espaço é o fato de 
                                                 
36 Newton entende que todos os filósofos atribuem tacitamente "ações" às substâncias, de modo que 
dificilmente "admitiriam que o corpo é uma substância, se este não pudesse mover-se nem excitar na 
inteligência qualquer sensação ou percepção que seja." (1979a:70) Na verdade, essa concepção que define a 
"substância" por sua capacidade intrínseca para a ação foi adotada por Newton e seu comprometimento com 
ela torna-se evidente quando procura definir o que é corpo. 
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que podemos atribuir-lhe propriedades reais, tornando-o compreensível através de uma 
"idéia" (idea), ao passo que o mesmo não ocorre em relação ao "nada". Portanto, as 
propriedades do espaço que Newton enumera a seguir não têm tanto a função de mostrar 
que o espaço "é alguma coisa" (esse aliquid), mas de mostrar "o que é" (quid est) o espaço. 

As propriedades que nos revelam a realidade do espaço são as seguintes: (i) o 
espaço pode ser distinguido em partes em todas as direções, sendo que essas partes são 
sempre contíguas; (ii) o espaço estende-se infinitamente em todas as direções;37 (iii) as 
partes do espaço são imóveis; (iv) o espaço é uma disposição do ser enquanto ser (entis 
quatenus ens affectio) , razão pela qual é o efeito derivativo primário da existência do ser 
(entis primario existentis effectus derivativus) ; (v) as posições, distâncias e movimentos 
locais dos corpos devem ser referidas às partes do espaço que, em função de sua inatividade 
intrínseca, não podem impedir, favorecer ou alterar os movimento dos corpos; (vi) o espaço 
é de duração eterna e de natureza imutável, visto que é um efeito emanente de um ser 
eterno e imutável (aeternis et immutabilis entis effectus emanativus). 

Muito pode ser dito sobre as discussões de Newton sobre cada uma dessas 
propriedades do espaço. Mas convém concentrar-nos naquilo que é fundamental para 
Newton atribuir um estatuto ontológico particular ao espaço, que ao mesmo tempo exclui e 
pressupõe a ontologia da substância e do acidente. É importante analisar esse aspecto da 
discussão de Newton para esclarecer as suas posições metafísicas e epistemológicas acerca 
das noções de "realidade", "existência", "atualidade", "potencialidade" etc., que 
necessariamente estão envolvidas no estabelecimento de uma distinção real entre os corpos 
e o espaço. Mas, para uma compreensão mais abrangente das idéias de Newton, será 
preciso incluir nessa análise o "tempo" que Newton considerava ser totalmente análogo ao 
"espaço", a ponto de que todas as propriedades atribuídas acima ao espaço são também 
verdadeiras para o tempo. No De Gravitatione, Newton não utiliza os termos "tempo" e 

                                                 
37 Nesse ponto Newton procura refutar os argumentos contra a inteligibilidade e natureza positiva da 
infinitude afirmando que (i) podemos compreender (intelligere) que exista uma extensão ainda maior que 
qualquer outra que possamos imaginar (imaginari) (por exemplo, podemos compreender que os 
prolongamentos dos dois lados de um triângulo, que imaginamos serem separados e movidos de tal modo que 
finalmente tornem-se paralelos, antes de tornarem-se paralelos, encontram-se em algum ponto); (ii) o infinito 
encerra um sentido positivo, pois sendo a idéia de limite ou de fim uma idéia de negação ou de restrição da 
quantidade de realidade, "negando-se todos os limites, a concepção torna-se a mais positiva possível"; (iii) ao 
contrário do que Descartes afirma no Art. 27 da Primeira Parte do Principia philosophiae, a palavra 
"indefinido" nunca se aplica àquilo que é em ato (actu esse), mas apenas "a uma possibilidade futura, 
significando apenas alguma coisa que ainda não está determinada e definida - assim eram, segundo o próprio 
Descartes (Art. 26, Parte 1; Art. 27, Parte 2), as criaturas de Deus antes da criação e a divisibilidade da 
matéria." (1979a:72-73) 
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"tempo absoluto", como fará anos mais tarde no Principia (1687), mas a noção 
correspondente a esses termos está presente sob o nome de "duração" (duratio).38 

Tudo aquilo que existe se encontra necessariamente disposto em relação ao espaço e 
tempo, de modo que não existe nem pode existir ser algum que não se relacione com o 
espaço e tempo de alguma forma. No entanto, espaço e tempo não estão relacionados à 
natureza dos seres e, conseqüentemente, não existem como propriedades reais dos seres ou 
atributos inerentes as suas substâncias. Espaço e tempo são afecções inerentes à existência 
dos seres, isto é, efeitos derivativos primários da existência do ser. Mas, se fossem apenas 
afecções da existência de seres finitos, como os corpos, o espaço e tempo permaneceriam 
apenas durante a existência desses seres. O que assegura ao espaço uma "duração eterna" 
(de modo que se os corpos  fossem totalmente destruídos por Deus, o espaço permaneceria 
"imutável") é o fato de ser um "efeito emanente de um ser eterno e imutável": 

"Se em algum momento o espaço não tivesse existido, naquele momento 
Deus não teria estado em nenhum lugar, e nesta hipótese Deus ou teria 
criado o espaço mais tarde (espaço onde ele mesmo não estaria), ou então, 
Deus teria criado a sua própria ubiqüidade - o que seria igualmente contrário 
à razão." (1979a:75) 

Portanto, é necessário que o espaço exista pois, como Newton dirá muitos anos mais tarde 
no Escólio Geral do Principia (2ª edição, 1713), Deus, "por existir sempre e em todo lugar, 
constitui a duração e o espaço." 

Nisto consiste a diferença essencial entre o espaço e os corpos: enquanto a 
existência do espaço é necessária, os corpos existem apenas em virtude da vontade de 
Deus, que os poderia ter criado de ilimitados modos diferentes. Sendo tal a origem dos 
corpos, Newton confessa não poder afirmar a priori ou "positivamente em que consiste a 
natureza dos corpos" e, conseqüentemente, prefere descrever per hypothesi "uma 
determinada espécie de ser, em tudo semelhante aos corpos, e cuja criação não podemos 
negar que esteja dentro do poder de Deus, de sorte que dificilmente podemos dizer que não 
seja corpo." (1979a:75) 

Newton considera que seria possível a Deus ter criado em certas regiões do espaço 
seres que fossem móveis, impenetráveis e capazes de estimular a percepção nas mentes 
criadas. Sendo assim, "apresentariam os mesmos fenômenos" que costumamos atribuir aos 

                                                 
38 Tanto a noção de "tempo absoluto" quanto de "duração" correspondem à idéia de um fluxo permanente que 
independe de qualquer mudança, movimento ou evento físico concreto. Ao contrário disso, as doutrinas 
relacionais do tempo, oriundas do aristotelismo e do atomismo antigo, associaram o tempo aos movimentos 
físicos, particularmente aos movimentos giratórios da esfera celeste, enfatizando a "inseparabilidade do 
tempo dos deslocamentos espaciais", e acabaram por "espacializar completamente o tempo e, assim, eliminá-
lo inteiramente" (Capek, 1976:xxvii). 
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corpos (1979a:76). De modo que "esses seres não serão menos reais que os corpos", visto 
que "qualquer realidade que atribuímos aos corpos deriva dos seus fenômenos e qualidades 
sensíveis." (idem, p. 77). Assim, como dificilmente algo se modificaria na ordem do 
universo se este fosse composto dessa espécie de ser, "tais seres ou seriam corpos ou 
semelhantes a corpos. Se forem corpos, neste caso podemos definir os corpos como sendo 
determinadas quantidades de extensão que o Deus onipresente dota de certas condições." 
(idem, p. 76) Essas "condições" são aquelas mesmas referidas acima, mobilidade, 
impenetrabilidade (ou resistência) e capacidade de excitar percepções nas mentes criadas, 
em suma, a capacidade intrínseca para agir - exatamente o que falta ao espaço para que ele 
possa existir como uma substância. 

O compromisso de Newton com essa definição não deve ser minimizado pela forma 
hipotética como iniciou seu argumento. A hipótese diz respeito apenas à maneira pela qual 
Deus criou os corpos, mas não à existência atual deles. A existência atual do espaço está 
implicada na existência de Deus, cuja ubiqüidade constitui o espaço e a duração. Mas Deus, 
embora seja necessariamente extenso, isto é, seja disposto em relação ao espaço, não possui 
uma natureza corpórea. Diante disso, Newton não admitiria outra explicação para a 
existência dos corpos que não fosse vinculada a um ato da vontade de Deus. Nesse 
contexto, na medida em que esteja dentro do poder de Deus dotar certas partes do espaço 
com "qualidades corpóreas", os corpos passam a ter a possibilidade de existirem. Mas o que 
assegura que os corpos ou aquelas "qualidades corpóreas" existam atualmente? Para 
Newton, "qualquer realidade que atribuímos aos corpos deriva dos seus fenômenos e 
qualidades sensíveis" (1979a:77). Isso significa que a experiência sensível constitui a fonte 
última do nosso conhecimento a respeito da realidade dos corpos, além da qual não se pode 
recuar porque não se encontraria nenhuma outra realidade que pudesse ser legitimamente 
atribuída aos corpos. É compreensível, portanto, que Newton se volte contra as restrições 
epistemológicas de Descartes ao conhecimento sensível. 

Em grande medida, as razões de Descartes para negar qualquer valor objetivo às 
qualidades sensíveis das coisas devem-se à maneira obscura como a mente e o corpo 
humano são estreitamente vinculados, visto que são duas substâncias completamente 
distintas e as únicas evidências para a união entre elas no "composito humano" são as 
próprias percepções sensíveis.39 Por sua vez, Newton considera que a própria idéia de 
substância não é "inteligível" e, portanto, não se pode distinguir mente e corpo tendo por 

                                                 
39 No Art. 3 da Segunda Parte do Principia philosophiae, Descartes observa que "as percepções dos sentidos 
referem-se apenas a essa união do corpo humano com a mente e nos mostra ao menos ordinariamente aqueles 
corpos externos que possam ser úteis ou prejudiciais a ela; mas não nos ensina as qualidades que existem 
nelas mesmas (qualia in seipsis existant), exceto algumas vezes e acidentalmente." (1982b:41) 
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base que essas duas realidades constituem substâncias distintas. Com efeito, uma vez 
excluídos os atributos, além de não existir mais qualquer realidade, não se pode constatar 
mais qualquer diferença entre mente e corpo e, o que é pior, "não podemos descobrir 
qualquer fundamento para a sua união." (1979a:80) Todavia, Newton não esclarece qual 
seja o "fundamento" dessa união, mas os motivos epistemológicos que o levaram a 
defendê-la diante das restrições impostas por Descartes são suficientemente claros: 

"Se alguém objetasse que os corpos não unidos às mentes não podem excitar 
diretamente percepções nas inteligências, e que, portanto, uma vez que de 
fato existem corpos não unidos a inteligências, conclui-se que esse poder 
não lhes é essencial, importa notar o seguinte: não se trata aqui de uma 
união atual, mas tão somente de uma faculdade nos corpos, em virtude da 
qual estes são capazes de uma união pelas forças da natureza." (idem, p. 81-
82) 

Newton acredita que remover essa faculdade dos corpos é equivalente a "remover aquela 
outra faculdade, em virtude da qual os corpos têm a capacidade de transferir ações 
recíprocas de um ao outro..." (idem, p. 82) - isto é, remover aquela natureza "adicional" dos 
corpos pela qual Descartes acredita que a mesma quantidade de movimento existente no 
universo é conservada assim como era na criação. 

Para concluir sua refutação da filosofia de Descartes "no que concerne à extensão" 
(1979a:70), Newton faz estas últimas considerações a respeito do "argumento de 
Descartes", isto é, a demonstração feita nos Arts. 4 e 11 da Segunda Parte do Principia 
philosophiae, de que, abstraindo as qualidades acidentais dos corpos (dureza, cor, peso, etc. 
), aquilo que permanece é a extensão em profundidade, largura e comprimento e que, por 
isso mesmo, a verdadeira natureza do corpo consiste somente na extensão: 

"Do que acabamos de expor se depreende como é falacioso e suspeito este 
argumento de Descartes. Com efeito, rejeitando-se os acidentes dos corpos, 
o que permanece não é apenas a extensão - como afirma ele - mas também 
as faculdades em virtude das quais os corpos podem estimular as percepções 
na inteligência e pôr em movimento outros corpos. Se além disso 
rejeitarmos essa faculdade e todo poder de mover, de sorte que permaneça 
exclusivamente uma concepção precisa do espaço uniforme, por ventura 
Descartes há de fabricar vórtices e algum universo a partir desta extensão? 
Certamente não, a não ser que invoque a Deus o único capaz de criar os 
corpos de novo em tais espaços (recriando tais faculdades, ou a natureza dos 
corpos, conforme expliquei acima). Assim sendo, não me equivoquei na 
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exposição que precede, ao atribuir natureza corpórea às faculdade acima 
enumeradas." (idem, p. 83) 

É justamente sobre esses dois fundamentos, espaço e corpo, que Newton constrói sua 
doutrina do movimento, com a qual ele reconstruirá no Principia (1687) as próprias 
"ciências mecânicas". Através da noção de espaço, Newton estabeleceu o substrato 
cinemático para a existência dos movimentos verdadeiros e absolutos. Por outro lado, 
através da noção de corpo, ele inseriu as "forças" na ontologia da natureza. Pois sendo 
aquelas "faculdades" apenas potencialidades dos corpos para realizar determinadas ações 
(movimento, resistência e percepções), a atualização delas depende de certas "forças da 
natureza" (vires naturae) que, embora sejam apenas acidentais em relação à natureza dos 
corpos, são imprescindíveis para que ocorram os fenômenos pelos quais conhecemos essa 
natureza dos corpos (1979a:80-81). Assim, através da noção de corpo, Newton estabeleceu 
também um substrato ontológico para a existência das "forças da natureza". 

2.2.3. A doutrina do movimento, espaço e tempo absolutos 

No início do De Gravitatione, Newton explica que as "ciências mecânicas" podem 
ser demonstradas a partir de "duas espécies de fundamentos", que são as "definições de 
certos termos" e os "axiomas que ninguém nega" (1979a:61). Em seguida, Newton fornece 
as primeiras quatro definições: lugar, corpo, repouso e movimento.40 Após a longa 
digressão na qual pretende refutar as "ficções" de Descartes a respeito desses 
"fundamentos", ele inicia uma nova série de definições, cuja primeira (Definição V) afirma 
o seguinte: 

"Força (vis) é o princípio causal do movimento e do repouso. É um princípio 
externo que impresso em algum corpo gera, destrói ou muda de algum modo 
seu movimento; ou é um princípio interno pelo qual o movimento ou o 
repouso incutido ao corpo (corpori indita) é conservado, e qualquer ser 
esforça-se (conatur) para preservar-se em seu estado e resiste ao 
movimento." (Hall e Hall, 1962:114; 1979a:83) 

Seguem-se as definições de conatus, impetus e inertia: "conatus é a força impedida, ou a 
força à qual se opõe resistência"; "impetus é a força que se imprime em outra coisa"; 
"inertia é a força interna do corpo para que seu estado não seja facilmente modificado por 
uma força externa aplicada sobre ele" (ibidem). Esses são os principais "fundamentos" 
sobre os quais Newton reconstruirá as "ciências mecânicas". Ao lado das demais noções de 
                                                 
40 Define "lugar" como sendo "uma parte do espaço que um corpo enche adequadamente", "corpo" como 
"aquilo que enche um lugar", "repouso" como "a permanência no mesmo lugar", e "movimento" como 
"mudança de lugar" (1979a:61-62) 
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espaço, corpo e movimento, a noção de força significou a ruptura mais radical de Newton 
com o quadro conceitual do cartesianismo, operando uma profunda transformação nos 
princípios mecânicos herdados dessa tradição. 

As definições acima antecipam o caráter essencialmente dinâmico da doutrina do 
movimento de Newton, que somente estará consolidada no Principia (1687). A idéia de que 
"a força é o princípio causal do movimento e do repouso" ao mesmo tempo em que impede 
o "absurdo" cometido por Descartes (que o movimento possa existir sem que qualquer 
força esteja em ação), inspira o programa que Newton retomará anos depois no Principia: 
analisar e explicar os movimentos locais a partir das forças que são necessárias para gerá-
los. O progresso das idéias de Newton nesse sentido na época do De Gravitatione é 
mostrado pela necessidade que ele percebeu de distinguir conceitualmente as diversas 
"forças" que produzem os movimentos, a fim de que as propriedades observadas nos 
movimentos possam ser atribuídas às forças específicas que estejam em ação nos corpos. 

Assim, Newton define que a ação de um "princípio externo" sobre um corpo 
constitui o impetus que "gera, destrói ou muda de algum modo seu movimento". A 
"pressão" é um exemplo dessa força, pois é através dela que se realiza a "comunicação" do 
movimento entre os corpos "mediante um ponto ou uma superfície de contato" (1979a:84). 
A origem dessa pressão é o "conatus das partes contíguas para penetrar umas as dimensões 
das outras" (ibidem). Ora, esse conatus não se realiza pois, se as partes contíguas de um 
corpo ou de dois ou mais corpos em contato pudessem penetrar umas as dimensões das 
outras, a pressão cessaria. Isso mostra o que possa ser um "conatus", uma força apenas 
potencial que está permanentemente impedida de atualizar-se. Por sua vez, esse conatus 
origina-se de um "princípio interno" ou "inércia", pela qual o corpo "esforça-se para 
preservar-se em seu estado e resiste ao impedimento". De tal modo que, se eventualmente o 
corpo preserva seu estado resistindo ao impedimento, isso deve ser atribuído à inércia ou 
"força interna do corpo". Em suma, comparecem nesse quadro conceitual as principais 
noções relacionadas às forças que constituem os fundamentos do tratamento dinâmico dos 
movimentos realizado por Newton no Principia. 

Uma discussão mais detalhada dos diversos conceitos de força de Newton será feita 
a seguir no Capítulo 3, cotejando as várias formulações que ele deu a esses conceitos nos 
manuscritos anteriores ao Principia (1687) com aquelas que aparecem nessa obra. Neste 
momento, será mais oportuno verificarmos como as reflexões de Newton sobre o 
movimento no De Gravitatione constituem os primórdios de sua doutrina do movimento, 
espaço e tempo absolutos que, no Principia, é apresentada no Escólio colocado no final da 
seção das "Definições", o qual permaneceu inalterado ao longo das três edições do 
Principia (1687, 1713, 1726). Como procurarei mostrar no Capítulo 4, a doutrina do 
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movimento, espaço e tempo absolutos encerra o núcleo dos conceitos mais fundamentais do 
programa de análise e explicação causal dos movimentos que Newton realiza no Principia, 
o qual culmina com a teoria do "sistema do mundo" baseada na gravitação universal. No 
Escólio das Definições, Newton assegura que este é um programa impossível de ser 
realizado se os movimentos relativos forem tomados como sendo verdadeiros, e o 
movimento e o repouso forem considerados como sendo estados recíprocos dos corpos 
contíguos. Pois, 

"O movimento verdadeiro nem é gerado nem é modificado a não ser pelas 
forças imprimidas no próprio corpo movido; por outro lado, o movimento 
relativo pode ser gerado ou mudado sem que quaisquer forças sejam 
imprimidas nesse corpo. Pois basta que as forças sejam imprimidas 
exclusivamente nos outros corpos com os quais estabelecem uma relação 
para que, ao cederem àqueles, seja mudada essa relação na qual consistia o 
repouso ou o movimento relativo deles." 

Portanto, as noções de espaço e tempo absolutos são necessárias a uma doutrina do 
movimento que queira evitar as contradições e as consequências absurdas do relativismo 
cartesiano. 

No início do Escólio das Definições, Newton afirma que seria desnecessário definir 
"tempo", "espaço", "lugar" e "movimento", visto que são termos "bem conhecidos por 
todos". Entretanto, enquanto "quantidades", essas noções são vulgarmente confundidas com 
suas "medidas sensíveis". Torna-se necessário, então, distinguir essas "quantidades" em 
absolutas e relativas, verdadeiras e aparentes, matemáticas e vulgares. Tomar o tempo e o 
espaço como faz o vulgo significa usar ao invés do tempo verdadeiro e do espaço imóvel 
suas medidas sensíveis, isto é, tomar a duração segundo o movimento (tais como a hora, o 
dia, o mês e o ano) e o espaço através da situação relativas dos corpos. Ao contrário, tempo 
e espaço absolutos são definidos, pela sua própria natureza e sem qualquer relação às coisas 
externas, como aquele que "flui uniformemente" (o tempo) e aquele que "permanece 
sempre similar e imóvel" (o espaço). 

Da mesma forma que a "ordem das partes do tempo é imutável", assim também 
ordem das partes do espaço é imutável, pois os lugares "permanecem imóveis e constituem 
o espaço que chamo imóvel". Isso assegura que os movimentos verdadeiros possam ser 
definidos como sendo "a translação do corpo de um lugar absoluto para outro [lugar 
absoluto]", onde "lugar" significa "a parte do espaço que o corpo ocupa". Newton retoma 
aqui as analogias entre as propriedades do tempo e do espaço que havia feito no De 
Gravitatione, onde a noção de "tempo absoluto" está representada pela "duração". A 
imobilidade das partes do espaço é esclarecida através da analogia com as partes da 
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duração: a ordem e as posições relativas de suas partes (no caso da duração, o "hoje", o 
"ontem", etc.) é o único princípio de individuação que dispõem, alterá-las significaria 
transformá-las em outras (cf. 1979a:73). A exemplo do espaço, a duração também é uma 
"disposição do ser enquanto ser", através de ambos determinamos a "quantidade de 
existência" de todos os seres (idem, p. 74). Essas duas analogias são retomadas no 
Principia: 

"Todas as coisas estão localizadas no tempo, enquanto ordem de sucessão, e 
no espaço, enquanto ordem de situação. É da essência das coisas que os 
lugares existam; e é absurdo que os lugares primeiros (loca primaria) se 
movam. Estes são lugares absolutos e apenas as translações a partir desses 
lugares são movimentos absolutos." 

Contudo, no Principia, Newton não se estende em suas justificativas para a existência do 
espaço e do tempo absolutos tanto quanto havia feito no De Gravitatione. Mesmo assim, na 
passagem citada acima, podemos constatar que suas posições em nada se alteraram, pois ele 
continuou pensando que o espaço e o tempo são predicados necessários da existência das 
coisas; de modo que nada pode existir - inclusive o movimento- sem referência à ordem de 
sucessão do tempo e à ordem de situação do espaço. 

Entretanto, há uma limitação de ordem prática na referência dos movimentos locais 
aos lugares absolutos, pois "as partes do espaço não podem ser vistas e distinguidas entre si 
pelos nossos sentidos..." Não temos também nenhuma razão para tomar como verdadeiras 
as medidas sensíveis do espaço e do tempo, "pois é possível que não exista nenhum 
movimento uniforme, pelo qual o tempo seja exatamente medido" e, o que é pior, "pode ser 
que nenhum corpo esteja verdadeiramente em repouso, ao qual os lugares e os movimentos 
sejam referidos". É importante notar que o problema de Newton aqui não é mais certificar 
que existem movimentos verdadeiros e absolutos, pois isto é uma consequência da 
existência do espaço e tempo absolutos, que deveria ser assegurada pelo argumento acima. 
Para usar uma terminologia cartesiana bastante adequada ao tema, o problema de Newton 
não é mais da "ordem do ser" mas da "ordem do conhecer", isto é, como distinguir o 
movimento e o repouso absolutos dos relativos. 

A solução que Newton apresenta consiste em realizar tal distinção através das 
seguintes "propriedades, causas e efeitos" dos movimentos verdadeiros: (1) propriedades: 
(i) que os corpos verdadeiramente em repouso estejam em repouso entre si; (ii) que as 
partes, as quais conservam dadas posições em relação a seus todos, participem dos 
movimentos de seus todos; (iii) que o corpo, movendo-se a partir de um lugar em 
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movimento, participa do movimento de seu lugar;41 (2) causas: as forças imprimidas nos 
corpos para gerar movimentos; (3) efeitos: as forças para afastar-se do eixo do movimento 
circular (vires recedendi ad axe motus circulares).42 

Apenas com respeito a tais efeitos dos movimentos verdadeiros, Newton sugere que 
possam ser de fato "medidos" (aestimare). Imagina um balde suspenso por uma corda que é 
contorcida pelo movimento circular do balde até o limite. Nesse ponto, o balde será 
preenchido com água e ambos colocados em repouso. Em seguida, com um impulso, o 
balde é colocado em movimento circular contrário e a água, que nos primeiros instantes 
desse movimento permanecerá no estado em que se encontrava antes, apresentando uma 
superfície plana, paulatinamente começará a girar e terá sua superfície alterada para uma 
figura côncava, ascendendo pelas paredes do balde até que esteja em repouso em relação a 
este. Assim, "essa subida da água mostra sua tendência a afastar-se do eixo de seu 
movimento (conatus recedendi ab axe motus); e o movimento circular verdadeiro e 
absoluto da água, que aqui é diretamente contrário ao relativo, torna-se conhecido e pode 
ser medido por essa tendência." A presença do conatus recedendi ab axe motus, que no 
início do movimento não existia e tornou-se máximo quando a água finalmente ficou em 
repouso relativamente ao balde, indica a existência de um movimento circular verdadeiro 
que é único e não depende das translações em relação aos corpos externos. 

A rigor não existe aqui uma "prova experimental" do espaço absoluto como alguns 
comentadores entenderam.43 Se Newton houvesse concebido a necessidade de fornecer uma 
justificação empírica para o espaço absoluto, em respeito à estrutura argumentativa do 
Principia que é observada com acentuado rigor, não seria em um Escólio do Livro I que ele 
apresentaria seus resultados, mas nas proposições do Livro III onde se orienta 
metodologicamente pelos princípios da "filosofia experimental". Quando muito, o chamado 
"experimento do balde" pode ser tomado como uma ilustração empírica de um princípio 
mecânico abstrato, como tantas outras que Newton utiliza ao longo dos Escólios das 

                                                 
41 Newton evidentemente se refere aqui aos "lugares relativos", visto que são "lugares em movimento" e os 
"lugares absolutos (...) sempre permanecem imóveis". 
42 Adiante Newton tirará proveito dessa lista para voltar à refutação de Descartes: "Portanto, nos sistemas 
daqueles que querem que nossos céus, girando abaixo das estrelas fixas, carreguem consigo os planetas; cada 
uma das partes dos céus e os planetas, os quais certamente estão em repouso em relação aos céus próximos de 
si, movem-se verdadeiramente. Pois mudam suas posições entre si (diferentemente do que aconteceria se 
estivessem verdadeiramente em repouso) e, ao mesmo tempo em que são carregados pelos céus, participam 
de seus movimentos verdadeiros e, como partes de todos que giram, tendem a afastar-se do eixo de seus 
movimentos." Assim, ao corresponderem às três propriedades e apresentarem os efeitos que distinguem os 
movimentos absolutos dos movimentos relativos, os planetas não podem estar verdadeiramente em repouso 
nos vórtices de Descartes. 
43 Ver Capek (1976:xxv) e McGuire (1966:241). 
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proposições dos Livros I e II do Principia.44 Com maior precisão, a medida dos efeitos dos 
movimentos circulares verdadeiros deve servir tão-somete para identificá-los, mas nunca 
para provar a existência do espaço ao qual se referem. Aliás, o próprio Newton adverte que 
corrompem "a matemática e a filosofia aqueles que confundem as quantidades verdadeiras 
com as relações e as medidas vulgares das mesmas." 

Newton reconhece a dificuldade da tarefa que se propõe a realizar: 
"É difícil conhecer os movimentos verdadeiros de cada um dos corpos e 
distinguí-los realmente dos movimentos aparentes. Mas não há motivo para 
se desesperar. Pois podem ser tomados argumentos em parte dos 
movimentos aparentes que são diferentes dos movimentos verdadeiros, em 
parte das forças que são as causas e os efeitos dos movimentos verdadeiros." 

E ele finaliza o Escólio das Definições com as seguintes palavras: 
"será ensinado mais extensivamente no que segue como inferir os 
movimentos verdadeiros através de suas causas, efeitos e diferenças em 
relação aos movimentos relativos e, ao contrário, através dos movimentos ou 
verdadeiros ou aparentes inferir suas causas e efeitos. Pois compus o tratado 
que segue para esse fim." 

De maneira bastante geral, foi isto que Newton realizou no Livro III do Principia: a partir 
dos "movimentos relativos" dos planetas, procurou determinar os efeitos e as causas desses 
movimentos e, em seguida, a partir desses efeitos (a tendência retilínea de seus 
movimentos) e dessas causas (a força gravitacional exercida sobretudo pelo Sol) procurou 
determinar os "movimentos verdadeiros" dos planetas. Em torno desse programa, Newton 
articulou todas as suas novas e antigas idéias a respeito dos fundamentos das "ciências 
mecânicas", a ponto de lançar as bases de um novo sistema de filosofia natural. 

2.2.4. A recepção das leis de Kepler e as mudanças conceituais acerca das forças 
centrais 

Vimos acima que por volta de 1669, Newton havia derivado a regra do inverso do 
quadrado das distâncias para os conatus a centro nos movimentos circulares, através da 
terceira lei de Kepler. Da mesma forma, o contato de Newton com as demais leis do 
                                                 
44 Uma discussão mais detalhada da função dos Escólios no sistema teórico de Newton será feita adiante (ver 
seção 3.1.6.). Por ora é suficiente indicar duas ocasiões onde Newton se refere aos argumentos empíricos dos 
Escólios como sendo "ilustrações". No De Gravitatione, Newton define o método da "filosofia natural", onde 
a "certeza dos princípios pode ser aumentada através das experiências que ilustram as proposições", como 
sendo um "método mais livre de discussão disposto em Escólios..." (Hall e Hall, 1962:61) E no Principia, na 
nota introdutória do Livro III, Newton diz a respeito dos "princípios da filosofia" tratados matematicamente 
nos livros anteriores: "a fim de que não parecessem estéreis, ilustrei-os com alguns escólios filosóficos..." 
(1972, vol. 2, p. 549). 



55 

movimento planetário de Kepler, imediatamente submetidas a um rigoroso tratamento 
matemático, foi decisivo para o prosseguimento de suas investigações e, conseqüentemente, 
para as mudanças que se processaram em seus pensamentos sobre as forças centrais 
envolvidas nas trajetórias dos planetas.45 No entanto, exceto a terceira lei, que chegou a 
uma aceitação quase generalizada antes de 1687, as demais leis de Kepler haviam sido até 
essa data (ano da primeira edição do Principia) recusadas e, sobretudo, omitidas nas 
principais publicações astronômicas.46 

No mesmo manual onde tomou contato com a terceira lei de Kepler, o Astronomia 
carolina (1661) de Thomas Streete, Newton também conheceu uma das principais técnicas 
dos astrônomos da época para determinar a posição dos planetas em suas órbitas, que 
consistia em determinar o ângulo percorrido pelo planeta a partir do afélio, cujo vértice 
encontra-se num ponto (equante ou "foco vazio") sobre o diâmetro principal da órbita. Uma 
vez que esse ângulo deveria ser aproximadamente proporcional ao tempo, poderia então 
representar o movimento médio do planeta.47 Esse modelo, proposto pelo próprio Kepler 
(cf. Cohen, 1980:225), foi utilizado para evitar as dificuldades matemáticas envolvidas na 
aplicação da lei das áreas. No manual de Streete a lei das áreas não é sequer citada, embora 
as órbitas elípticas estejam presentes como tornar-se-á mais comum por volta de 1670.48 

O modelo das equantes foi seguido por Ismael Buillaud, Seth Ward, Nicolas 
Mercator e Vincent Ving.49 Paralelamente a essa tradição, uma antiga concepção 

                                                 
45 Embora Newton tivesse tido acesso à bibioteca particular de Isaac Barrow e da Universidade do Trinity 
College, onde poderia ter consultado os principais trabalhos de Kepler, no inventário de seus livros feito após 
sua morte (Bristish Museum Add. 25424) não foi encontrado nenhum exemplar das obras de Kepler e não se 
conhece nenhuma anotação de Newton a respeito de qualquer passagam dessas obras (cf Whiteside, 1967-
1980, vol. 6, p. 3, nota 4) 
46 Visto que Newton havia tomado contato com as principais obras astronômicas publicadas durante todo 
esse período, dificilmente se pode admitir que houve uma aceitação inquestionável por parte dele e de seus 
contemporâneos das três "hipóteses" de Kepler sobre o movimento planetário. Ao contrário disso, Whiteside 
conclui, a partir de um estudo detalhado dos escritos astronômicos do séc. XVII (inclusive manuscritos do 
próprio Newton), que entre a publicação da Astronomia nova de Kepler (1609) e a primeira edição do 
Principia de Newton (1687) "apenas a terceira hipótese de Kepler chegou próximo a uma aceitação 
generalizada por seus contemporâneos. Das outras duas, a primeira foi, se se pode dizer que por todos, 
tentativamente aceita como uma órbita plausível que precisou de confirmações factuais adicionais antes de ser 
irreversivelmente aceita; enquanto a segunda - virtualmente injustificável de um modo crucial por inferência 
observacional e empírica - aparentemente não foi firmemente aceita por ninguém, e nem mesmo sua 
enunciação formal, a não ser raramente, foi apresentada no período."(1964a:121) 
47 Esse modelo de cálculo é bem mais complexo para que possa ser apresentado aqui. Ver suas diversas 
variantes, inclusive as elaboradas por Newton, em Whiteside (1964a) e, mais sumariamente, em Cohen 
(1980:226). 
48 Sobretudo Riccioli (Almagestum novum, 1651), Huygens (até a leitura do Principia de Newton em 1688) e 
Cassini (que em 1693 propôs substituir as trajetórias elípticas de Kepler pelas chamadas "ovais de Cassini") 
foram os principais nomes que recusaram explicitamente a lei das áreas de Kepler. 
49 Como vimos acima, uma cópia da obra de Wing, Astronomia britannica (1669), estava entre os livros da 
biblioteca de Newton. Nas anotações que fez nas últimas páginas desse exemplar, aparece também uma 
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cosmológica voltou a ser discutida - as teorias "gravitacionais" do movimento planetário. O 
próprio Kepler, na Astronomia nova (1609), havia postulado que uma "força da gravidade" 
decrescendo linearmente com a distância a partir do Sol era a responsável, juntamente com 
uma outra força magnética, pela modificação das órbitas circulares nas órbitas elípticas 
observáveis (cf. Whiteside, 1964a:129). Também Buillaud (Astronomia philolaica, 1645), 
através da analogia com a então bem estabelecida lei da dispersão da luz, sugeriu que tal 
força variava inversamente ao quadrado da distância a partir do Sol. As novas teorias 
gravitacionais repercutiam o crescente interesse em relação à determinação da trajetória dos 
corpos em queda livre sob a ação da gravidade terrestre, que os estudos de Galileu 
(Dialogo, 1632), Mersenne (Harmonie universelle, 1636) e Borelli (De Vi percussionis, 
1667) haviam desencadeado. Esse último, em particular, havia publicado no Theoricae 
mediceorum planetarum ex causis physicis deductae (1666) uma sugestiva teoria a respeito 
dos movimentos elípticos dos satélites de Júpiter (e, por extensão, dos planetas solares) 
como devidos a uma "gravidade" centrípeta constante e uma vis centrifuga (ou, mais 
propriamente, um conatus a centro) agindo instantaneamente no sentido contrário, 
diretamente a partir do centro de força. Newton também conheceu a obra de Borelli e fará 
menção a essa teoria algumas vezes a partir de 1679, durante e após suas discussões com 
Hooke.50 

O interesse de Newton pela astronomia e a dinâmica dos movimentos planetários 
decaiu sensivelmente durante os anos de 1669 e 1679. Mesmo assim, durante esse período, 
aparece publicada a primeira de suas contribuições à astronomia. Trata-se da explicação 
das librações da Lua, publicada por Mercator em seu Instituionum astronomicarum libri 
duo (1676), a partir de uma correspondência de Newton.51 Mas, a partir do final do ano de 
1679, Robert Hooke, recentemente escolhido secretário da Royal Society e interessado em 
restabelecer o relacionamento com Newton após as polêmicas em torno das hipóteses sobre 

                                                                                                                                                     
tentativa de mostrar o movimento da Lua em torno da Terra numa órbita elíptica usando uma de suas 
variantes para o modelo das equantes. O fato dessa órbita elíptica não ser observada deve-se, segundo 
Newton, à "compressão do vórtice" terrestre exercida pelo vórtice solar (cf. Whiteside, 1964a:119 nota 11, 
127; 1970a:12). 
50 Mas dificilmente se poderia traçar uma linha de influência direta das idéias de Borelli sobre o movimento 
planetário em 1666 e o futuro desenvolvimento da teoria da gravitação universal; principalmente pelo 
determinante contexto cartesiano de suas idéias, que incluíam movimentos inerciais circulares dos planetas 
envolvidos pela matéria vorticial (cf. Whiteside, 1964a:130, 1970a:13; Westfall, 1971:219-221; Koyré, 
1968:17). 
51 Mercator tornou-se a partir de 1670 o principal divulgador da lei das áreas de Kepler na Inglaterra. No 
Instituiorum, no Caput XX ("De Hipothesi Kepleri"), escreveu: "...arae, quas radius vector à Sole ad 
Planetam extensus verit, cresc[u]nt aequaliter temporis momentis"("as áreas, que o raio vetor estendido do 
Sol até o Planeta varre, crescem igualmente em momentos iguais de tempo") (citado por Whiteside, 1964a: 
131 nota 48). 
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a natureza da luz,52 iniciou uma série de correspondências com Newton que foram 
decisivas para a futura derivação da lei do inverso do quadrado das distâncias para a 
"força" que mantém os planetas em suas órbitas - cujo reconhecimento de prioridade nessa 
descoberta, Hooke reivindicou sem sucesso nos anos que se seguiram a sua divulgação. 

Em sua primeira correspondência a Newton, em 24 de novembro de 1679, Hooke 
solicita-lhe que aprecie sua "hipótese" que consistia em "compor os movimentos celestiais 
dos planetas de um movimento retilíneo através da tangente e um movimento atrativo na 
direção do corpo central."53 Em sua resposta (28 de novembro de 1679), Newton evita 
discutir a "hipótese" de Hooke e, em lugar disso, apresenta-lhe sua própria "suposição" 
(fansy) a respeito da determinação do movimento diurno da Terra através de seus efeitos 
para a trajetória de um corpo em queda livre sobre a superfície terrestre. Newton propõe 
que tal corpo deverá descrever uma espiral cujo raio gira uniformemente com a Terra de 
oeste para leste. Em sua próxima carta, datada de 9 de dezembro de 1679, Hooke corrige a 
trajetória proposta por Newton, afirmando que "minha teoria do movimento circular leva-
me a supor que esta seria muito diferente e de modo algum assemelhada a uma espiral, mas 
a um tipo de Elipsoide." 

Como se pode perceber nessas primeiras cartas, a discussão entre Hooke e Newton 
refletiu a nova orientação que se impunha na astronomia de correlacionar os problemas da 
trajetória de um corpo em queda livre e dos movimentos orbitais dos planetas, cujas 
soluções se tornariam física e matematicamente dependentes. Sob essa inspiração, Newton 
escreve a Hooke em 13 de dezembro de 1679: "Concordo contigo que (...) se sua gravidade 
for suposta uniforme, [o corpo] não descerá para o centro exatamente numa espiral, mas 
circulará com uma alternância de descidas e subidas provocadas pela sua vis centrifuga e a 
gravidade, sobrepujando-se uma a outra alternadamente." Não por acaso, essa hipótese de 
um contínuo desequilíbrio entre uma força centrífuga e uma atração gravitacional 
constante, responsável pela "alternância de subidas e descidas", repete exatamente a teoria 
de Borelli. 

                                                 
52 Durante os anos de 1669 a 1679, Newton dedicou-se sobretudo aos estudos sobre a ótica. São desse 
período seus primeiros cursos em Cambridge como Professor Lucasian de Matemática, as Lectiones opticae 
(publicadas postumamente em 1728). Em 1702 enviou à Royal Society, a mémoire "New Theory about Light 
and Colours" e, em 1705, outra entitulada "Hypothesis Explaining the Properties of Light". Ambos os 
trabalhos foram prontamente contestados por Hooke, que exigiu o reconhecimento de sua prioridade na maior 
parte das descobertas que Newton anunciara. A polêmica foi encerrada com a intervenção direta de 
Oldenburg (então secretário da Royal Society) que solicitou a retratação de Hooke (cf. Koyré, 1968: 270-
271). 
53 As correspondências entre Hooke e Newton nos anos de 1679 e 1680 estão publicadas em Newton (1959-
1977, vol. 2, pp. 297-314). As passagens citadas aqui encontram-se também publicadas por Herivel 
(1965:238-245), Cohen (1980:242-245), Whiteside (1964a:131-135) e Koyré (1968:267-313). 



58 

Mas Newton ainda não cogitara seriamente sobre a possibilidade da gravidade 
decrescer com a distância até o centro. Em 6 de janeiro de 1680, Hooke escreve-lhe: 
"minha suposição é de que a Atração está sempre numa proporção duplicada recíproca para 
a Distância  a partir do Centro e, conseqüentemente, que a Velocidade estará numa 
proporção subduplicada para a Atração e, Conseqüentemente, como Kepler Supôs, 
Recíproca à Distância." Newton, entretanto, não respondeu a esta última carta nem à 
seguinte, escrita poucos dias depois, 17 de janeiro de 1680, onde Hooke reafirma sua 
convicção de que o quadrado da velocidade é inversamente proporcional às distâncias: 

"Agora resta conhecer as propriedades de uma linha Curva (não circular, 
nem concêntrica) realizada por um poder atrativo central que converte as 
velocidades de Descida a partir da linha tangente ou movimento igualmente 
retilíneo para todas as Distâncias, numa proporção Duplicada das distâncias 
Reciprocamente tomadas. Não duvido que, pelo vosso excelente método, 
encontrareis facilmente qual deve ser essa Curva e suas propriedades, e 
sugerireis uma Razão física para essa proporção." 

Embora jamais tenha voltado a tratar diretamente desse assunto com Hooke, Newton 
inseriu no Principia, desde a sua primeira edição (1687), uma prova indireta de que a lei da 
aceleração (v²/r) proposta por Hooke foi derivada de uma falsa premissa, qual seja, que a 
velocidade é inversamente proporcional à distância.54 

Mas, quando Newton envia à Royal Society o manuscrito De Motu corporum: liber 
primus (a última versão preliminar do Livro I do Principia), a reação de Hooke foi imediata 
no sentido de assegurar sua prioridade na descoberta da lei do inverso do quadrado. Halley 
reporta a Newton a pretensão de Hooke, que de pronto se recusa a admitir qualquer 
participação deste último em sua descoberta: 

"[Hooke] não fez nada e ainda teria escrito de uma tal maneira como se 
soubesse e tivesse suficientemente sugerido tudo, exceto aquilo que restava 
ser determinado pelo trabalho fatigante dos cálculos e observações ... Ora, 
mas isto não é muito bom? Os matemáticos que descobrem, estabelecem e 

                                                 
54 Newton mostrou que no movimento circular onde a força varia como o quadrado da distância, a velocidade 
é inversamente proporcional à perpendicular que incide sobre a tangente no ponto onde se encontra o corpo 
e que, portanto, a relação utilizada por Hooke é válida apenas quando o corpo se encontra sobre um dos 
vértices (afélio e periélio) de sua órbita elíptica, onde aquela perpendicular coincide com a distância até o 
centro. É significativo que Kepler, quem primeiro havia cogitado a relação utilizada por Hooke, a tenha 
abandonado tão logo passou a admitir as órbitas elípticas (cf. Cohen, 1980:54). Na 1ª edição do Principia, 
essa prova aparece apenas na Prop. 16 ("...as velocidades variam inversamente como as perpendiculares e 
diretamente como a raiz quadrada dos latera recta principais") e tem um caráter mais indireto, pois deve ser 
considerado que para uma dada órbita, o latus retum é conhecido. Mas a partir da 2ª edição, Newton incluiu 
logo no Corol. 1 da Prop. 1 o enunciado claro da relação correta, mostrando que apenas esta é consistente 
com lei das áreas, sob quaisquer condições de forças centrais.  
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realizam todos os trabalhos devem contentar-se em ser apenas calculadores 
insípidos, trabalhadores servis e outros que nada fazem, exceto pretender e 
tentar apoderar-se de tudo aquilo que seria necessário para levar adiante 
todas as invenções tanto daqueles que os sucederam quanto daqueles que os 
antecederam."55 

Newton ataca justamente o ponto onde os conhecimentos de Hooke eram mais deficientes. 
Seus conhecimentos matemáticos, embora não lhe faltasse talento, eram superficiais e 
insuficientes para alcançar as derivações que lhe possibilitassem determinar a lei do inverso 
do quadrado para o movimento elíptico (cf. Whiteside 1964a:131). Além disso, a simples 
enunciação dessa lei poderia ser encontrada nos trabalhos de Buillaud, como o próprio 
Newton observou, e, por outro lado, Borelli já havia antecipado a idéia de "uma tendência 
dos planetas na direção do Sol, como aquela da gravitação ou do magnetismo". Quanto à lei 
v²/r para forças centrais, a partir de 1673, com a publicação do Horologium oscillatorium 
de Huygens, deixou de representar qualquer novidade para o mundo público da ciência. 

No entanto, o estímulo que as correspondências de Hooke exerceram sobre Newton 
a partir dos anos de 1679 e 1680 foi decisivo para que retornasse aos estudos astronômicos. 
Sob a influência de Hooke, Newton passou a cogitar a possibilidade de compor os 
movimentos orbitais com uma componente inercial retilínea e uma força atrativa que 
pudesse se estender do Sol até a Terra e os demais planetas, e ocupou-se com o problema 
de determinar a órbita que descreveriam sob a ação dessa força atrativa.56 Nesse sentido, a 
visita que Halley lhe fez em Cambridge em agosto de 1684 teve uma grande importância, 
na medida em que o fez sistematizar seus resultados mais recentes num tratado, o De Motu, 
onde estabeleceu a lei do inverso do quadrado para as forças centrípetas numa órbita 
elíptica. 

A visita de Halley ocorreu em virtude da reunião de janeiro de 1684 da Royal 
Society, quando os seus principais membros, entre eles Halley, Wren e Hooke, haviam 
iniciado uma discussão, que se estendeu durante alguns meses, acerca do mesmo problema 
que Halley apresentou a Newton em agosto daquele ano. Segundo De Moivre, "o Dr. 
                                                 
55 Halley escreveu a Newton em 22 de maio de 1686, a resposta de Newton é de 20 de junho de 1686. Ambas 
as correspondências estão publicadas em Newton (1959-1977, vol. 2, pp. 431 e 438), também por Cohen 
(1980:348 nota 9). 
56 Entre os anos de 1680 a 1685, Newton esteve envolvido com a descrição das órbitas dos cometas, 
despertado pela passagem do grande cometa de 1680. Em correspondência com Flamsteed (fevereiro de 
1681), Newton rejeita a teoria deste último, segundo a qual os cometas descrevem órbitas curvas, e , em lugar 
disso, sugere uma trajetória retilínea para os cometas; de tal modo que os "Cometas de Novembro e de 
Dezembro, que Mr. Flamsteed considera ser um e o mesmo Cometa, eram dois diferentes" (1959-1977, vol. 
2, p. 342). Apenas em 19 de setembro de 1685, Newton retificará sua posição junto a Flamsteed, após ter 
passado todos esses anos envolvido com o problema. Isto é suficiente para mostrar como, no início da década 
de 1680, Newton ainda estava distante da idéia de gravitação universal. 
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[Halley] perguntou-lhe qual pensava ele que seria a Curva descrita pelos Planetas supondo 
a força de atração para o Sol ser inversa ao quadrado de suas distâncias a partir deste."57 Ao 
ser-lhe apresentada tal questão, Newton então respondeu que "seria uma Elipse"; e Halley 
quis saber como havia chegado àquela conclusão, ao que Newton novamente respondeu: 
"Eu a calculei." Entretanto, Newton não encontrou naquele momento suas anotações 
relativas a esses cálculos, mas prometeu a Halley envia-las posteriormente.58 

De fato, Newton enviou a Halley através de Paget em novembro de 1684 uma cópia 
do tratado De Motu como resposta a sua pergunta. Neste que foi seu primeiro tratado de 
"mecânica racional", Newton demonstrou que uma órbita elíptica pode ser descrita sob a 
ação de uma força centrípeta que varia inversamente com o quadrado da distância.59 
Impressionado com a resposta que obtivera, Halley fez uma nova visita a Newton em 
dezembro daquele mesmo ano e recebeu dele uma versão mais bem acabada do De Motu, a 
qual Halley depositou na Royal Society para assegurar a prioridade de Newton sobre as 
descobertas que havia feito. As várias versões do De Motu produzidas por Newton desde 
então apresentam muitas semelhanças com as principais proposições do Livro I do 
Principia, onde se concentram os resultados finais a que Newton chegou durante esses anos 
quando seu pensamento sobre forças centrais mudaram tão radicalmente. No próximo 
capítulo, em virtude dessas semelhanças, as principais proposições do Livro I do Principia 
serão analisadas em correlação àquelas que lhes são equivalentes no De Motu. Essa 
abordagem poderá revelar-nos os acréscimos que Newton ainda fez ao seu sistema de 
"mecânica racional" para dele derivar um "sistema do mundo" baseado na gravitação 
universal - uma mudança de concepção cujos antecedentes encontraremos nas últimas 
versões do De Motu. 

                                                 
57 Citado por Westfall, 1980:403. 
58 Como é consenso entre os comentadores, o relato de De Moivre é bastante plausível, no que diz respeito à 
existência de um tal encontro entre Halley e Newton em agosto de 1684. E muito provavelmente o 
manuscrito que Newton não teria encontrado naquela ocasião, de fato existiu - embora seja um dos poucos 
que tenham se perdido para sempre. Westfall tem sustentado que esse manuscrito possa ser o U.C.L. Add. 
MS 3965.1 (publicado por Herivel, 1965:247-253), cuja data da versão original seria anterior à primeira visita 
de Halley (cf. 1971:431-433; 1980:387-388, nota 145, 403, nota 6). Mas outros comentadores consideram 
que o manuscrito apontado por Westfall, que contém uma demonstração do movimento nas elipses bastante 
elaborada, foi composto por Newton após a publicação do Principia (cf. Whiteside, 1970c; Cohen, 1987:577, 
nota 18). 
59 Este é talvez o aspecto menos verossímil do relato de De Moivre, pois o que Newton responde (e Halley se 
mostra satisfeito com sua resposta) é qual força seria necessária para mover um corpo numa elipse, e não a 
conversa disso, isto é, em qual órbita um corpo moveria sob a ação de uma força que varia inversamente com 
o quadrado da distância - embora, seja precisamente esta a questão que Hooke lhe fez em sua última 
correspondência (17 de janeiro de 1680). Sobre este último problema, conhecido como "problema inverso", 
tratarei a seguir quando analisar a solução apresentada por Newton no Principia. 
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3. O CONCEITO DE FORÇA NA MECÂNICA RACIONAL 

"Suponho que as Ciências denominadas Mistas com as Matemáticas (Mixed 
Mathematics) deveriam ser inteiramente tomadas como Partes da Ciência 
Natural (...). Pois essas Ciências mistas são denominadas Matemáticas por 
nenhuma outra Razão que não seja porque a Consideração da Quantidade se 
interpõe a elas, e porque requerem Conclusões demonstradas na Geometria, 
aplicando-as a suas próprias Questões particulares. E, de acordo com a 
mesma Razão, não existe nenhuma Ramificação da Ciência natural que não 
possa arrogar o Título para si: visto que realmente não existe nenhuma onde 
a Consideração da Quantidade seja totalmente excluída e, 
conseqüentemente, para a qual alguma Luz ou Assistência não possa ser 
extraída da Geometria. (...) Pois a Magnitude é uma Afecção comum de 
todas as Coisas físicas, está intimamente unidas à Natureza dos Corpos, 
combinada com todos os Acidentes corporais, e tem uma relação muito 
próxima com a Parte principal na Produção de qualquer Efeito natural." 

Isaac Barrow, Mathematical Lectures, 1734, p. 21. 
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3.1. O CONCEITO DE FORÇA NOS PRINCÍPIOS DO MOVIMENTO 

A teoria dinâmica dos movimentos que Newton apresentou no Principia foi 
elaborada nas várias versões sucessivas do tratado De Motu, cujos acréscimos e 
modificações revelam as mudanças profundas que se processaram em suas idéias no 
período entre o final do ano de 1684 e a primeira edição do Principia em 1687. Os vários 
manuscritos produzidos nesse período constituem dois grupos distintos. No primeiro grupo, 
estão aqueles manuscritos que são propriamente versões do tratado De Motu. Os dois 
principais manuscritos desse grupo são os seguintes: 

(i) De Motu corporum in gyrium (U.C.L. MS Add. 3965.7, fólios 55-62), 
provavelmente a primeira versão do De Motu e, portanto, a mesma que Newton 
enviou a Halley em novembro de 1684;1 

(ii) De Motu sphaericum corporum in fluids (U.C.L. MS Add. 3965.7, fólios 40-54), 
uma versão modificada do manuscrito anterior e provavelmente uma cópia do 
tratado que Newton enviou à Royal Society de Londres entre dezembro de 1684 e 
fevereiro de 1685, seguindo o conselho de Halley, a fim de assegurar a prioridade de 
suas descobertas.2 
Após o período em que compôs essas versões, Newton promoveu outras revisões no 

conteúdo do De Motu, principalmente das seções iniciais referentes às definições e leis do 
movimento. E essas novas modificações significaram a consolidação da concepção de força 
que orienta a formulação dos princípios da mecânica no Principia, iniciada nos primeiros 
meses do ano de 1685, através destes dois manuscritos: 

(i) De Motu corporum in mediis regulariter cedentibus (U.C.L. MS Add. 3965.5, 
fólios 25-26/23-24), consta de somente três seções introdutórias onde são 
apresentadas novas formulações para as Definições e Leis do Movimento;3 

(ii) De Motu corporum: Definitiones (U.C.L. MS Add. 3965.5, fólio 21), uma versão 
revisada das Definições do manuscrito anterior que foi redigida um pouco antes de 
Newton compor os primeiros rascunhos do Principia.4 

                                                 
1 Publicada por Herivel (1965:257-292) e Whiteside (1967-1980, vol. 6, pp. 30-74). 
2 Publicado por Hall e Hall (1962:243-292), Herivel (1965:294-303) e Whiteside (1967-1980, vol. 6, pp. 74-
80). São conhecidas mais outras duas versões do De Motu que não estão publicadas e que, segundo os 
comentadores, não diferem substancialmente das duas versões citadas acima. 
3 Publicado por Herivel (1965:304-315) e Whiteside (1967-1980, vol. 6, pp. 188-194). 
4 Publicado por Hall e Hall (1962:239-242), Herivel (1965:315-320) e Whiteside (1967-1980, vol. 6, pp. 92-
96). 
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Para diferenciar esses dois últimos manuscritos das versões anteriores do De Motu, referirei 
a eles pelos nomes de "De Motu corporum" e "De Motu corporum: Definitiones", 
respectivamente. 

Os manuscritos seguintes de Newton, elaborados a partir da segunda metade de 
1685, são bastante próximos do texto do Livro I do Principia. Nessa época, foi composto o 
De Motu corporum, liber primus (U.C.L. MS Dd. 9.46),5 que Newton depositou na 
Biblioteca da Universidade de Cambridge como sendo o texto do curso que proferiu na 
cadeira de Professor Lucasian de Matemática em "outubro de 1684", segundo sua própria 
anotação nesse manuscrito.6 Embora o conteúdo do De Motu possa ter sido objeto do seu 
curso em "outubro de 1684", dificilmente Newton teria abordado esse assunto com a 
elaboração que demonstra ter alcançado no De Motu corporum, liber primus. Newton 
certamente redigiu esse tratado algum tempo antes de abril de 1686, quando o manuscrito 
do Livro I do Principia foi apresentado diante da Royal Society. 

3.1.1. Princípio de inércia: a função da massa na continuidade e na mudança dos 
movimentos 

Os princípios que Newton utiliza no Principia para tratar as propriedades dos 
movimentos e das forças são frutos de um processo de elaboração conceitual cujos 
antecedentes remontam aos seus primeiros tratados mecânicos escritos a partir de 1664. 
Entretanto, a axiomatização desses princípios nas seções iniciais do Principia, "Definições" 
e "Axiomas ou Leis do Movimento", tem uma história mais recentes e, em grande parte, 
começou a ser elaborada a partir do De Motu. Entre as noções que foram incorporadas 
nesse período destacam-se, pela importância que tiveram na constituição de um sistema 
dinâmico no Principia, aquelas de "força ínsita" e "força imprimida", que juntas dão 
sustentação conceitual ao tratamento quantitativo das mudanças de movimento. As relações 
entre essas duas noções são fundamentais para a compreensão do princípio de inércia de 
Newton, cujo status de "Primeira Lei do Movimento" por si só revela a posição central que 
ocupa na estrutura axiomática do Principia. 

O enunciado do princípio de inércia talvez seja aquele que sofreu maiores 
modificações textuais ao longo do processo de elaboração que antecedeu ao Principia. 
Vimos que o princípio de inércia que Newton empregou por volta de 1665 no Waste Book 

                                                 
5 Publicado por Herivel (1965:321-326) e Whiteside (1967-1980, vol. 6, pp. 229-408). 
6 Newton foi nomeado "Professor Lucasian of Mathematics" em Cambridge no dia 29 de outubro de 1669, 
substituindo ao primeiro professor dessa cadeira, Isaac Barrow. Os quatro primeiros cursos que ele proferiu 
foram, pela ordem, sobre ótica, sobre aritmética e álgebra, sobre o movimento dos corpos e sobre o sistema 
do mundo (cf. Cohen, 1971:83). 
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foi uma apropriação quase literal das duas primeiras "leis da natureza" do Principia 
philosophiae (1644) de Descartes. Essa herança cartesiana modificou-se radicalmente a 
partir de 1670, quando Newton introduziu no De Gravitatione a própria noção de "inércia", 
definindo-a como "uma força interna (vis interna) do corpo, a qual faz com que o estado 
desse corpo não seja facilmente modificado por uma força proveniente de fora (vis 
externa)." (1979a:84) Alguns anos mais tarde, Newton enunciou na primeira versão do De 
Motu a "Hipótese 2", onde omite a referência ao "estado" do corpo e, conseqüentemente, ao 
estado de repouso: "Todo corpo progride uniformemente em uma linha reta apenas pela 
força ínsita (vis insita), a menos que alguma coisa extrínseca o impeça." (Herivel, 
1965:258) Finalmente, em 1687, Newton publica o Principia, onde o princípio de inércia 
aparece como a "Primeira Lei do Movimento": 

"Lei I: Todo corpo persevera em seu estado de repouso ou de movimento 
uniforme em uma linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado 
por forças imprimidas sobre ele." (Corpus omne perseverare in statu suo 
quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus 
impressis cogitur statum suum mutare) 

O aspecto mais significativo desse novo e definitivo enunciado do princípio de inércia de 
Newton é o desaparecimento da referência à força ínsita como causa da permanência do 
corpo em seu estado inercial. Alguns meses antes, provavelmente nos primeiros meses de 
1685, no De Motu corporum, Newton havia enunciado esse princípio como a "Lei I" e deu-
lhe a mesma redação que aparece no Principia, exceto pela ocorrência da expressão "pela 
força ínsita": "Todo corpo persevera pela força ínsita (vi insita) em seu estado de repouso 
ou de movimento uniforme em uma linha reta..." (Whiteside, 1967-1980, vol. 6, p. 192). 
Nos manuscritos posteriores e em todas as três edições do Principia (1687, 1713, 1726), o 
enunciado da Primeira Lei é igual àquele citado acima, sem a vis insita. 

A supressão da referência à força ínsita não significou, entretanto, um retorno 
completo à concepção cartesiana, pela qual o movimento, assim como o repouso, é 
conservado exclusivamente porque é um "estado" (status). Do ponto de vista da metafísica 
cartesiana, a conservação desses estados ou modos da matéria depende apenas da ação 
externa de Deus, pois a matéria enquanto extensão é completamente indiferente tanto ao 
movimento quanto ao repouso. Ao contrário de Descartes, Newton manteve desde o De 
Gravitatione que tais estados são conservados em virtude de uma força inerente, inata e 
essencial à matéria, como ele mesmo afirma na Def. 13 do De Motu corporum: "A força 
ínsita, inata e essencial do corpo..." (Corporis vis insita innata et essentialis) (Whiteside, 
1967-1980, vol. 6, p. 191). Da mesma forma, Newton reafirma na seção das Definições do 
Principia: 
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"Def. III: A força ínsita da matéria é o poder de resistir, pela qual todo 
corpo, na medida em que depende de si mesmo, persevera em seu estado de 
repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta." (Materiae vis insita 
est potentia resistendi, qua corpus unumquodque, quantum in se est, 
perseverat in statu suo vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum) 

A seguir, no comentário dessa definição, Newton faz um importante esclarecimento a 
respeito da origem dessa força: 

"Essa força é sempre proporcional ao corpo, e não difere da inércia da massa 
senão no modo de concebê-las. Pela inércia da matéria ocorre que todo 
corpo dificilmente é retirado de seu estado de movimento ou de repouso. 
Donde que a força ínsita possa ser também chamada pelo nome muito 
significativo de força de inércia." 

Assim, para Newton, não existe qualquer diferença real entre a "força ínsita" e a "inércia da 
matéria" - uma identidade entre a matéria em geral e uma força particular que seria 
impossível de ser inferida dos princípios metafísicos da física de Descartes, pelos quais a 
essência da matéria é a extensão. Portanto, Newton jamais se afastou da posição de que a 
perseverança dos estados inerciais depende da natureza intrínseca da matéria que, além de 
não poder mudar por si só seu próprio estado, conserva-o através da força inerente a ela. 

Mas a força de inércia, enquanto "poder de resistir", pode deixar de representar 
apenas um princípio de passividade da matéria e tornar-se uma "força exercida". As 
situações que revelam o "exercício" da força de inércia são descritas na seqüência do 
comentário à Def. III acima: 

"Porém, o corpo exerce essa força apenas na mudança de estado provocada 
por uma outra força imprimida sobre ele; e o exercício dessa força é, sob 
pontos de vista diferentes, resistência e impulso (impetus): resistência, na 
medida em que o corpo, para conservar o seu estado, resiste à força 
imprimida; impulso, na medida em que o corpo, dificilmente cedendo à 
força de resistência do obstáculo, esforça-se para mudar o estado desse 
obstáculo." 

Deve-se notar que a definição do exercício da força de inércia, seja como resistência seja 
como impulso, é apenas uma questão de "ponto de vista" (respectus), pois Newton não 
considera existir nenhuma outra diferença entre essas duas maneiras de exercê-la. No final 
desse comentário, Newton ainda observa que somente "o vulgo atribui a resistência aos 
corpos em repouso e o impulso aos corpos em movimento..." 

Uma vez que o exercício da força de inércia pode ser definido como impulso, 
relativamente ao obstáculo que tem seu estado modificado por ela, essa força adquire as 
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mesmas propriedades de uma "força imprimida" (vis impressa). A respeito das forças 
imprimidas a Def. IV afirma que: 

"Def. IV: Força imprimida é a ação exercida sobre um corpo a fim de alterar 
seu estado, seja de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta." 
(Vis impressa est actio in corpus exercita, ad mutandum ejus statum vel 
quiescendi vel movendi uniformiter in directum) 

O comentário dessa definição esclarece o modo distinto pelo qual forças ínsitas e forças 
imprimidas intervêem nos movimentos: "Essa força [imprimida] consiste apenas na ação e 
não permanece no corpo após a ação. Pois um corpo persevera em todo estado novo apenas 
pela força de inércia." Aqui é suficientemente clara quais propriedades do movimento e do 
repouso devem ser atribuída a cada uma dessas forças: a força imprimida é responsável 
pelas mudanças nos estados inerciais; ao passo que a força ínsita (ou força de inércia) é 
responsável pela permanência desses estados inerciais, tanto antes (ou durante a ação da 
força imprimida) quanto depois das mudanças.7 

Dessa relação constante entre as mudanças de movimento e as forças imprimidas 
também decorre o principal significado da noção de "massa" ou "quantidade de matéria" 
para o tratamento quantitativo dessas mudanças. No comentário da Def. III, Newton havia 
estabelecido que a força de inércia "é sempre proporcional ao corpo". O que Newton 
entende por "corpo" aqui é o mesmo que "massa" ou "quantidade de matéria", conforme ele 
próprio observou no comentário da Def. I. Pela Def. I, temos que a "quantidade de matéria" 
é uma medida que é "originada da densidade e volume (magnitudine) conjuntamente", isto 
é, do produto da densidade pelo volume. Mas, definida dessa forma, a massa significa 
                                                 
7 Essa passagem do comentário da Def. IV constitui uma forte evidência contrária à interpretação de Ghins. 
Partindo do enunciado da Primeira Lei, Ghins considera que "o movimento retilíneo uniforme, assim como o 
repouso, do qual ele é um caso particular, não necessita de explicação e nenhuma força (nem mesmo de 
inércia) está presente nesse tipo de movimento. O movimento inercial (retilíneo uniforme) não pode ser então 
interpretado como um movimento natural no sentido em que foi entendido por Aristóteles; não existe para 
Newton uma força de inércia que manteria o corpo em uma linha reta com uma velocidade uniforme." 
(1988:528-529) De fato, exceto pela passagem acima, a interpretação de Ghins é bastante plausível, visto que 
as considerações de Newton acerca do "exercício" da força de inércia favorecem o entendimento de que 
apenas como resistência ou impulso a força de inércia poderia ser uma "força ativa" (idem, p. 527). Além 
disso, a supressão da expressão "pela força ínsita" do enunciado da Primeira Lei a partir do De Motu 
corporum, liber primus, pode sugerir que Newton quisesse dar o significado que Ghins encontra nesse 
enunciado. Todavia, a força de inércia de Newton não pode ser totalmente separada da longa tradição 
originada com Aristóteles que requeria para todo movimento um motor ou uma força motriz. Newton teria 
muitas dificuldades em considerar o movimento inercial apenas por suas designações externas (um aspecto 
que havia criticado duramente na doutrina do movimento de Descartes) (cf. McGuire, 1970a:190). O 
tratamento quantitativo dessa força de inércia, através da resistência que os corpos oferecem à mudança de 
movimento, é justamente o aspecto que revela o quanto sua concepção do movimento havia se afastado 
daquela tradição anterior. Tanto que considerando esse aspecto não se pode dizer como Dijksterhuis que "a 
vis inertiae é aparentemente idêntica ao impetus dessa escola [terminista parisiense] e à vis impressa de 
Galileu." (1986:466) 
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apenas uma medida que resulta do produto de duas outras quantidades. Não há aqui 
qualquer afirmação a respeito das propriedades disposicionais da massa de um corpo que 
revelassem o significado de considerá-la em determinados contextos. No Principia, 
Newton fornece um tal esclarecimento somente quando associa a massa à força de inércia 
que os corpos exercem nas mudanças de movimento. Nesse contexto dinâmico, a massa do 
corpo significa a constante de proporcionalidade entre a força imprimida sobre ele para 
mudar seu estado e a quantidade da mudança que essa força de fato produz em seu 
movimento.8 Essa proporcionalidade é essencial na formulação do princípio regulador das 
mudanças de movimento, a Segunda Lei do Movimento, que por sua posição central na 
mecânica de Newton, revela a importância da associação da quantidade de matéria à 
intensidade do "poder de resistir" dos corpos. 

3.1.2. Mudanças de movimento na Segunda Lei e o modelo das colisões 

A concepção dinâmica das mudanças de movimento apresentada no Principia está 
estreitamente relacionada à física dos impactos que orientou as principais investigações 
quantitativas a respeito das forças a partir da segunda metade do séc. XVII. Dessas 
investigações Newton deriva a própria idéia de que a força de inércia é exercida quando o 
corpo colide com um obstáculo que impede a continuação de seu estado de movimento ou 
de repouso. Dessa forma, nada mais natural que também a noção de força como "princípio 
causal" dos movimentos seja em grande parte derivada da forma como os corpos agem 
entre si nas colisões, qual seja, através de contatos diretos entre eles que produzem 
mudanças "instantâneas" de movimento ou, em outros termos, através de "impulsos". As 
forças "impulsivas" constituem a base conceitual do tratamento dinâmico dos movimentos 
que Newton realiza no Principia. O modelo das colisões, desenvolvido conceitualmente 
através dos princípios axiomáticos do Principia ("Definições" e "Axiomas ou Leis do 
Movimento"), foi observado inclusive - e principalmente - na análise das forças que, ao 
contrário daquelas que agem pelo contato e instantaneamente, agem à distância e 

                                                 
8 Isso mostra que Newton considera a inércia não como sendo uma qualidade extensiva mas uma qualidade 
intensiva da matéria. Desse modo, a densidade dos corpos também pode ser medida pela inércia dos corpos. 
No De Gravitatione, Newton define a densidade pela intensidade da inércia dos corpos: "Os corpos são mais 
densosquando a inércia for mais intensa, sendo menos densos (rariora = mais raros) quando a inércia for 
mais fraca." (1979a:85) Newton considera que se a rarefação e a condensação forem tomadas "à maneira de 
uma esponja" (o mesmo exemplo de Descartes), pela "dilatação e contração dos poros - os quais são ou 
repletos de alguma matéria sutilíssima ou vazios de matéria - (...), a inércia é diminuída pelo aumento dos 
poros e intensificada pela diminuição dos mesmos..." (idem, p. 85-86; os itálicos são meus). Newton retoma 
essa mesma concepção da densidade no Corol. 4 da Prop. 6 do Livro III do Principia: "Afirmo que são da 
mesma densidade aquelas [partículas sólidas dos corpos] cujas forças de inércia são como os volumes 
(magnitude)." 
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continuamente durante um intervalo de tempo finito, como é o caso da gravidade. Está 
envolvido nessa maneira de analisar as forças contínuas o método que Newton desenvolveu 
para considerar matematicamente aquele elemento que, em última instância, fundamenta a 
distinção entre os impulsos e as forças contínuas: o tempo de ação de cada uma delas. 
Nesta seção, veremos como Newton estabeleceu os impulsos como a base conceitual do 
tratamento dinâmico das mudanças de movimento e, nas seções seguintes, o "método" que 
ele concebeu para transitar dos impulsos às forças contínuas. 

As mudanças de movimento são reguladas pelo que afirma a Segunda Lei do 
Movimento: 

"Lei II: A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, 
e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida." 
(Mutationem motus proporcionalem esse vi motrici impresse, & fieri 
secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur) 

Deve-se notar que nesse enunciado Newton não faz qualquer menção ao intervalo de tempo 
durante o qual a força motora é imprimida.9 Entre outras coisas, isto significa que a 
Segunda Lei não pode ser representada pela equação 

F mv
t

ma= =
d

d
( ) , 

como modernamente a mecânica newtoniana convencionou representar a "Segunda Lei de 
Newton" (cf. Holton, 1973:118). Pois, nesse caso, a mudança de movimento deve ser 
função do tempo no qual a força age. Para tanto, Newton deveria ter afirmado que a força é 
proporcional à "taxa de mudança de movimento" ou, ao menos, à "mudança de movimento 
em algum intervalo de tempo", como é explicitado na equação acima. Mas, visto que no seu 
enunciado Newton não considera o tempo no qual a força é imprimida e supondo que ele 
estivesse consciente (como de fato estava, pelo que veremos adiante) das implicações dessa 
"omissão", então devemos excluir a possibilidade de que quisesse denotar algo como a 
equação acima. Não apenas por exclusão, mas sobretudo pelo contexto em que foi 
formulada, que será analisado a seguir, o que devemos entender por "força" na Segunda Lei 

                                                 
9 O enunciado da Segunda Lei praticamente não foi mais modificado desde que apareceu na versão revisada 
do De Motu. As revisões mais significativas da Segunda Lei foram realizadas antes da segunda edição do 
Principia (1713), por volta de 1692 e 1693, cujos principais manuscritos foram publicados por Cohen 
(1970:160-171; 1971:163-164). Nenhuma dessas modificações foi incorporada diretamente ao texto da 
Segunda Lei. Aquelas que foram incorporadas em outras partes do Principia e que revelam mudanças ou 
acréscimos significativos nas idéias de Newton serão comentadas mais adiante. 
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é aquilo que Newton freqüentemente chama de "impulsos", isto é, "forças" que agem 
instantaneamente,10 representado mais precisamente pela relação Φ ∆∝ ( )mv . 

Uma confirmação de que a Segunda Lei se refere exclusivamente a forças 
entendidas como impulsos pode ser encontrada nas origens mais imediatas dessa Lei, que 
são certamente a física dos impactos ou das colisões. No capítulo anterior, vimos que as 
primeiras idéias dinâmicas de Newton derivam em grande medida de suas leituras do 
Principia philosophiae (1644) de Descartes, onde as colisões ocupam um lugar central na 
fundamentação do princípio de conservação da quantidade de movimento existente no 
universo. Em 1669, Wren, Wallis e Huygens haviam estabelecido separadamente as leis do 
impacto e da conservação do movimento nas colisões.11 Mas, nesse contexto, a influência 
mais decisiva para a consolidação das idéias de Newton a respeito das forças impulsivas 
deve ser atribuída à Dioptrique (1637) de Descartes, onde os princípios do movimento que 
aparecem no Principia philosophiae são engenhosamente aplicados ao estudo dos 
fenômenos óticos, principalmente a reflexão e a refração da luz. 

Os primeiros cursos que Newton proferiu em Cambridge, como Professor Lucasian 
de Matemática, entre 1669 e 1672, versaram sobre a ótica. Nas notas desses cursos, as 
Lectiones opticae (U.C.L. MS Dd. 9.67), encontram-se evidências suficientes de que 
Newton havia feito um estudo detalhado da demonstração da lei da refração que Descartes 
apresentou em sua Dioptrique.12 Na segunda seção da Dioptrique, "Sobre a Refração", 
Descartes faz uma engenhosa aplicação das "leis do movimento" na explicação dos 
"desvios" que os raios de luz sofrem ao atravessarem meios diferentes.13 Imagina que uma 

                                                 
10 Essa designação serve apenas para diferenciá-las das forças contínuas, como a gravidade e outras forças 
centrípetas, pois os impulsos não são "absolutamente instantâneos no sentido de que não requerem nenhum 
tempo para agir." (Cohen, 1970:144) 
11 Após a visita de Huygens em 1660, os membros da Royal Society promoveram várias sessões onde foram 
realizados experimentos diversos sobre as colisões dos corpos. Em 1666, a Royal Society promoveu um 
concurso para que fossem estabelecidas as leis do movimento, a partir das propriedades observadas nas 
colisões. Wallis, Wren e Huygens enviaram separadamente seus trabalhos, sendo que aqueles de Wallis ("The 
laws of motion") e de Wren ("Lex naturae de collisione corporum") foram publicados no Philosophical 
Transactions, o periódico oficial da Royal Society, em 11 de janeiro de 1669. O trabalho de Huygens, 
aparentemente recusado sem maiores explicações (ver Dugas, 1954:291-292), foi publicado no Journal des 
Sçavans em 18 de março de 1669, na forma de uma carta ao editor do Journal, sem as demonstrações das 
proposições. Newton conheceu todos esses trabalhos, aos quais faz referência, juntamente com o Traité de la 
Percussion ou du Choc des Corps (1673) de Mariotte, no Escólio das Leis do Movimento. 
12 Esse manuscrito está publicado em Newton (1964, vol. 3, pp. 251-437). Ao longo das páginas introdutórias 
da Segunda Seção das Lectiones opticae, "Sobre a Medida das Refrações", há uma série de referências à 
"hipótese" ou "regra de Descartes", qual seja, de que "o seno [do ângulo] de refração dos raios refrangidos é 
proporcional ao seno [do ângulo] de incidência" (idem, p. 272). Essas referências mostram que Newton não 
apenas conhecia e admitia a "regra de Descartes" como o "fundamento da Dióptrica", mas também a própria 
demonstração de Descartes, da qual ele reproduz parte dos diagramas. 
13 Antes, na primeira seção, "Sobre a Luz", Descartes considera a luz como sendo uma "ação ou inclinação a 
se mover" das partes da matéria "muito sútil e muito fluida, que se estende sem interrupção desde os Astros 



70 

bola é impulsionada por uma raquete de tênis na direção da superfície CBE [fig. 1]. 
Inicialmente, Descartes supõe que a superfície CBE é formada de um tecido muito tênue 
que se rompe com o impacto da bola, embora seja mais resistente que o ar. A prova 
consiste em mostrar que o ponto I sobre a circunferência AGD, que determina o ângulo de 
refração, pode ser encontrado se soubermos a quantidade de movimento que a bola perde 
ao colidir com a superfície CBE. 

Para desenvolver seu 
argumento, Descartes supõe que a 
bola perde metade de sua velocidade 
ao atravessar a superfície CBE. Em 
seguida, ele afirma o princípio que 
orienta a formulação de suas regras 
das colisões no Principia 
philosophiae: "que seu movimento [da 
bola] difere inteiramente da sua 
determinação para mover-se mais para 
um lado que para outro, donde se 
segue que suas quantidades devem ser 
examinadas separadamente." (1982a:97) A importância dessa prova para a compreensão 
das futuras idéias de Newton, concentra-se sobretudo no tipo de análise que Descartes fez 
das trajetórias ou das "determinações" AB e BI da bola, considerando-as como compostas 
de um movimento horizontal (AH e BE) e outro vertical (AC e BG). Isso possibilitou-lhe 
tratar a resistência da superfície CBE apenas com referência à determinação vertical (AC) 
do movimento da bola, visto que o seu movimento horizontal (AH) não é impedido por 
essa superfície. Assim, Descartes mostrou que, se a resistência de CBE reduz pela metade a 
velocidade da bola, então, para poder alcançar algum outro ponto da circunferência abaixo 
da superfície CBE, a bola consumirá o dobro do tempo que havia consumido antes. Por 
outro lado, como a superfície CBE em nada modifica seu movimento horizontal, nesse 
tempo duplicado a bola percorrerá horizontalmente o dobro da distância que havia 
percorrido antes da colisão. Traçando BE = 2AH ou 2CB, a bola chegará a "algum ponto da 
linha FE no mesmo tempo em que ela chega também a algum ponto da circunferência do 

                                                                                                                                                     
até nós." (1982a:89 e 87). Os raios de luz sendo, portanto, as "linhas segundo as quais tende essa ação", 
devem sempre ser retos nos meios totalmente transparentes, "mas assim que encontrem qualquer outro meio, 
eles estão sujeitos a serem desviados por aqueles, ou amortecidos, da mesma forma que ocorre com o 
movimento de uma bola ou de uma pedra lançada no ar por aquelas coisas com as quais ela colide. Pois é 
bem fácil acreditar que a ação ou inclinação a se mover, que eu afirmei dever ser tomada pela luz, deve seguir 
as mesmas leis que o movimento." (idem, pp. 88-89) 

Fig. 1
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círculo AGD. Seria impossível que ela não chegasse a I, visto que este é o único ponto 
abaixo do tecido CBE onde o círculo AGD e a linha reta FE se encontram." (1982a:98) 

Além disso, Descartes mais adiante mostrou que a mesma análise pode ser realizada 
nos casos onde o movimento vertical, ao invés de ser diminuído, é aumentado: 
"imaginemos que a bola, tendo sido primeiramente impulsionada de A para B e estando no 
ponto B, é novamente impulsionada pela raquete CBE, que aumenta a força de seu 
movimento..." (1982a:99-100; os itálicos são meus) Nesses casos, ao invés de ser desviada 
na direção de BE, a bola será desviada na direção de BG; como acontece, segundo 
Descartes, na refração da luz na água (cf. idem, p. 103). 

Se observarmos as principais formulações de Newton a respeito da composição das 
ações das forças, particularmente o comentário à Segunda Lei e o Corol. 1 das Leis do 
Movimento, constataremos que as semelhanças que possuem em relação ao modelo de 
Descartes na Dioptrique não deixam dúvidas de que a Segunda Lei deve lidar 
exclusivamente com forças instantâneas ou impulsos - como são as forças que a raquete de 
Descartes imprime sobre a bola. 

Primeiramente, o modelo de Descartes para analisar a variedade de "desvios" ou 
refrações da luz ao atravessar meios que oferecem resistências diferentes a sua "ação ou 
tendência a se mover", diminuindo ou aumentando a "força de seu movimento", é 
suficientemente identificado no comentário que Newton faz em seguida ao enunciado da 
Segunda Lei: 

"Se qualquer força gera um movimento, uma força dupla gera um 
movimento duplo, uma força tripla, um movimento triplo, seja aquela força 
imprimida completa e imediatamente, ou gradual e sucessivamente. E esse 
movimento (sendo sempre orientado na mesma direção da força geradora), 
caso o corpo se mova antes, é adicionado ou subtraído do primeiro 
movimento, dependendo se eles cooperam na mesma direção ou se são 
diretamente contrários um ao outro ou obliquamente combinados, quando 
oblíquos, de modo a produzir um novo movimento composto a partir da 
determinação de ambos." 

Todavia, como pôde ser constatado, esse comentário não apenas revela a influência do 
modelo de Descartes, mas também antecipa as principais modificações que Newton 
introduziu nesse modelo a fim de torná-lo compatível com o tratamento dinâmico que 
realiza no Principia. Antes de tudo, a concepção de que a "determinação" não é uma 
"quantidade" inteiramente separada nas mudanças de movimento, pois a quantidade de 
movimento é sempre orientada "na mesma direção da força geradora". Assim, nos 
movimentos "obliquamente combinados" surge uma nova quantidade de movimento "a 
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partir da determinação de ambos". Essa concepção, se não o levou a uma definição 
especificamente vetorial da quantidade de movimento (momentum), propiciou a Newton 
uma melhor compreensão daquela quantidade que de fato se conserva nas colisões, como 
veremos adiante com respeito à Terceira Lei do Movimento. 

Mas, para a presente discussão, a primeira sentença do comentário da Segunda Lei 
contém um aspecto que merece maior atenção. Newton considera que a força possa ser 
imprimida "completa e imediatamente" (simul et semel) ou "gradual e sucessivamente" 
(gradatim et sucessive). Se deve ser mantida a interpretação de que "força impressa" na 
Segunda Lei significa exclusivamente uma ação instantânea produzida por impulsos, então 
deverá ser encontrada entre as idéias de Newton alguma explicação para o caso de forças 
impulsivas cujas ações ocorram "gradual e sucessivamente", de tal modo que essas suas 
palavras não signifiquem necessariamente a ação de uma força contínua durante um 
intervalo de tempo finito. 

Contudo, essa questão não poderá ser 
aprofundada sem antes analisar uma outra 
passagem do Principia onde o modelo de 
Descartes parece ter sido a fonte de inspiração 
das idéias de Newton, o que pode esclarecer de 
maneira ainda mais definitiva qual o caráter das 
forças referidas na Segunda Lei. Trata-se do Corol. 1 das Leis do Movimento, onde Newton 
de maneira ainda mais explícita parece ter sido influenciado pelo modelo de Descartes na 
análise das composições de movimentos gerados por dois impulsos distintos. Aqui a 
referência aos impulsos é inequívoca, visto que pela força imprimida em A [fig. 2] um 
corpo deve percorrer a distância AB "com um movimento uniforme". Newton mostra que, 
se por uma segunda força esse corpo percorrer a distância AC no mesmo tempo em que 
percorre AB, então quando ambas as forças são imprimidas sobre o corpo, ele percorrerá a 
distância da diagonal AD do paralelogramo ABCD nesse mesmo tempo. A razão por que o 
corpo realiza esse movimento através de AD é que "essa [segunda] força (pela Segunda 
Lei) não alterará a velocidade gerada pela outra força..." em direção à linha BD. Assim, no 
final daquele tempo o corpo será encontrado em algum ponto da linha BD e, pela mesma 
razão, será também encontrado em algum ponto da linha CD. "Portanto, ele será encontrado 
no ponto D, onde ambas as linhas se encontram." Em relação às condições para a prova de 
Descartes, a única diferença é que aqui as duas forças são impressas sobre um corpo em 
repouso, enquanto Descartes supõe que a segunda força age quando o corpo está em 
movimento. Entretanto, numa de suas principais aplicações, na Prop. 1 do Livro I, o Corol. 

Fig. 2



73 

1 das Leis do Movimento é utilizado para compor a trajetória de um corpo que é submetido 
a uma nova força, mas que antes se movia uniformemente numa linha reta.14 

Quando se trata de analisar os movimentos como compostos de dois outros 
realizados em direções diferentes, a teoria do movimento dos projéteis de Galileu é uma 
referência inquestionável na mecânica do séc. XVII. Na abertura da Quarta Jornada do 
Discorsi (1638), logo na Prop. 1, Galileu apresenta o teorema básico de sua teoria, 
demonstrando que "um projétil que envolve um movimento composto por um movimento 
horizontal uniforme e por um movimento descendente naturalmente acelerado descreve em 
seu descolamento uma linha semiparabólica."(s/d, p. 197) As referências que Newton fará 
em seguida no Escólio das Leis do Movimento a essa teoria de Galileu, bem como a sua lei 
da queda dos graves, podem reforçar a impressão de que deve existir alguma influência 
dessa teoria sobre o modelo de composição dos movimentos que Newton utiliza no 
Principia. Considerando essas referências e a repercussão que as descobertas de Galileu 
tiveram em todo o continente europeu, não se pode negar que os resultados alcançados por 
Galileu foram conhecidos por Newton. Contudo não existe nenhuma evidência de que 
Newton houvesse tomado contato direto com o Discorsi de Galileu antes de escrever o 
Principia, embora ele certamente tenha lido o Dialogo (1632), ao qual faz referência num 
de seus primeiros manuscritos.15 

                                                 
14 Existem várias versões anteriores do Corol. 1, como a que aparece na seção 3 do The Laws of Motion 
(U.C.L. MS Add. 3958.5, fólios 81-83; editado por Herivel, 1965:208-218; também em Newton, 1959-1977, 
vol. 3, pp. 60-65), manuscrito composto por volta de 1672. Mesmo na primeira versão De Motu há um 
enunciado, a "Hipótese 3", que pode ser considerado um antecedente do texto do Corol. 1 das Leis do 
Movimento do Principia, embora não venha acompanhado de uma demonstração. A Hipótese 3 do De Motu 
afirma que "Um corpo é impelido em um dado tempo por forças conjuntas tanto quanto é impelido 
sucessivamente por forças separadas em tempos iguais." (Corpus in dato tempore viribus conjuntis eo ferri 
quo viribus diversis in temporibus equalibus sucessivè) (Herivel, 1965:258-259; Whiteside, 1967-1980:32) 
Westfall, talvez por incluir na sua tradução a "ação" da força e considerar o advérbio sucessivè - o mesmo que 
aparece no comentário da Segunda Lei - como modificando o "agir" da força ("... forces acting separetely in 
sucession during equal times"), infere que essa força agindo sucessivamente é uma "força contínua que 
produz uma aceleração uniforme." (1971:477) Além de afirmar algo que não pode ser inequivocamente 
inferido nem mesmo da tradução que propõe, Westfall também não reconhece a distinção que Newton faz 
entre "força" (vis) e "ação" (actio), cuja importância veremos a seguir. 
15 Exceto Herivel (1965:35-41, 1988:482 nota 12), os demais comentadores contemporâneos de Newton são 
unânimes em afirmar que o Dialogo foi a única obra de Galileu que Newton conheceu antes de escrever o 
Principia (cf. Cohen, 1970:173 nota 10, 1980:133 e 319 nota 11; Westfall, 1971:47 nota 3, 1980:89). As 
evidências a esse respeito são as anotações que aparecem no Vellum Manuscript (ver seção 2.1.4.), composto 
entre 1665 e 1666, onde Newton demonstra um domínio suficiente da lei do quadrado dos tempos no cálculo 
dos efeitos da vis gravitatis. Mas o conteúdo do Discorsi não lhe foi completamente desconhecido. Muito 
provavelmente Newton conheceu parte dos teoremas do Discorsi através de Barrow, cujos cursos como 
Professor Lucasian de Matemática em Cambridge a partir de 1664 foram seguidos por Newton. Segundo 
Guerlac, Barrow foi "um dos poucos ingleses que dominava a obra de Galileu, através de quem, muito 
provavelmente, Newton foi levado a conhecer o pensamento e as conquistas do grande cientista italiano." 
(1973:388) 
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Mas, ainda que Newton tenha conhecido de alguma forma a teoria dos movimentos 
dos projéteis de Galileu, a influência dessa teoria sobre seu método de compor os 
movimentos gerados por duas forças distintas não parece ter sido tão significativa quanto 
aquela do modelo de Descartes. Além da concepção de que o movimento pode ser 
analisado a partir de outros movimentos que o compõe, o aspecto mais característico da 
influência do modelo de Descartes é o vínculo que estabelece entre o caráter impulsivo das 
forças e o movimento retilíneo uniforme que geram, bem como o procedimento de 
adicionar ou subtrair quantidades de movimentos a outras quantidades existentes 
anteriormente. Na teoria de Galileu, por sua vez, se pode ser dito que alguma referência é 
feita à "forças", é somente com respeito ao movimento vertical, o qual é necessariamente 
produzido por uma força contínua. Essa força contínua, por desviar continuamente o corpo 
de seu movimento horizontal, compõe uma trajetória parabólica, diferente da diagonal do 
paralelogramo do modelo de Newton. Como veremos adiante, a importância da teoria de 
Galileu para o estabelecimento da teoria dinâmica do Principia revela-se num outro 
momento da exposição de Newton, quando ele pretende estender sua Segunda Lei para as 
forças imprimidas pela gravidade e, então, os resultados de Galileu são explicitamente 
evocados a fim de compor um quadro descritivo dos efeitos de uma força contínua que 
produz uma aceleração contínua e uniforme. 

3.1.3. As forças contínuas nas Definições 

Tudo o que vimos até aqui nos permite concluir que os impulsos são as únicas 
forças referidas na Segunda Lei do Principia. Outra interpretação que não esta deveria 
oferecer uma explicação adicional para a "omissão" da referência ao tempo no enunciado 
da Segunda Lei; ou, o que é mais improvável ainda, mostrar que Newton não expressou 
corretamente seus pensamentos nesse enunciado. Contudo, mesmo concordando que os 
impulsos devem ocupar um lugar central na concepção de força de Newton, não podemos 
esquecer que ao longo de todo o Principia Newton investiga as propriedades de 
determinadas forças que não têm o mesmo caráter dos impulsos, como é o caso das forças 
centrípetas e, particularmente, da gravidade, que produzem acelerações contínuas. Por isso, 
ele não poderia ter ignorado a existência dessas forças na axiomatização de seu sistema de 
"mecânica racional". Vejamos como Newton introduziu o tratamento dessas forças 
contínuas nas seções inicias do Principia. 

A noção de "força imprimida" (vis impressa) que aparece no enunciado da Segunda 
Lei sugere uma primeira aproximação com o tema das forças contínuas no Principia. 
Vimos que Newton na Def. IV afirma que "força imprimida é a ação exercida sobre um 
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corpo a fim de alterar seu estado, seja de repouso ou de movimento uniforme em uma linha 
reta." No comentário dessa definição, ele esclarece que 

"Essa força consiste apenas na ação, e não permanece no corpo quando a 
ação termina. Pois um corpo mantém todo novo estado que adquire, somente 
pela força de inércia. Mas as forças imprimidas têm origens diferentes, tais 
como a percussão, a pressão e a força centrípeta." 

Por essa última frase, vemos que Newton considera que as origens de uma vis impressa 
podem ser tanto forças instantâneas (percussão) quanto contínuas (pressão16 e forças 
centrípetas). Na Def. V, onde define o que chama de "força centrípeta", Newton enumera 
três exemplos dessa força: a gravidade, o magnetismo "e aquela força, seja ela qual for, 
pela qual os planetas são continuamente (perpetuo) desviados dos movimentos retilíneos 
(...) e obrigados a revolucionar em órbitas curvilíneas."17 

A própria referência indireta àquela força que mais adiante, após haver demonstrado 
nas primeiras proposições do Livro III que devem ser uma única e mesma força, passa a 
chamar também de "gravidade", mostra o tipo de dificuldade que Newton pretendia evitar 
nessas primeiras seções do Principia. Em relação aos três exemplos acima, pode-se dizer 
que, na época em que o Principia foi publicado, não restava qualquer suspeita sobre a 
realidade física de seus efeitos. Agora, quanto a considerá-los como sendo causados por 
uma determinada espécie de "força" (que, nesses casos, sugeriria imediatamente a idéia de 
"atração"), não havia qualquer consenso aparente, mesmo porque a tradição cartesiana 
havia suprido esses fenômenos com explicações mecânicas, as quais pretendiam justamente 
eliminar a referência a entidades irredutíveis à matéria e ao movimento. Julgando-se bem-
sucedido na explicação mecânica das "virtudes atrativas", como aquelas do magnetismo, 

                                                 
16 Mesmo a "pressão" pode ser tanto impulsiva quanto contínua. Na Def. I5 do De Motu corporum, Newton 
considera que as "diversas espécies" de força imprimida podem ser o "impulso ou pressão da percussão, 
pressão contínua, força centrípeta, resistência do meio, etc." (Whiteside, 1967-1980, vol. 6, pp. 191) 
17 A Def. V diz que "A força centrípeta é aquela pela qual os corpos são por todas as partes atraídos, 
impelidos ou de alguma maneira tendem para um ponto qualquer como que para um centro." Entre todos os 
termos que Newton utilizou para designar seus conceitos de forças, "força centrípeta" é o mais original. Os 
demais termos (vis insita, vis impressa, inertia, actio, etc.) eram de uso freqüente na filosofia natural do séc. 
XVII - evidentemente, nem sempre com o mesmo significado que Newton lhes atribuiu - inclusive muitos 
deles figuravam nos dicionários da época (como nas obras homônimas de Goclenius e de Micraelius, Lexicon 
philosphicum, editadas em 1613 e 1653, respectivamente) (cf. Gabbey, 1976:241-143). O termo "força 
centrípeta" Newton diz, num manuscrito onde relata o surgimento da "ciência da dinâmica", tê-lo cunhado em 
homenagem a Huygens: "... Galileu foi quem começou a considerar os efeitos da Gravidade sobre os 
Projéteis. Mr. Newton, em seu Principia Philosophiae, desenvolveu essas considerações numa ciência mais 
ampla. Mr. Leibniz batizou a criança com um nome, como se ela fosse sua, chamando-a de Dynamica. Mr. 
Huygens deu o nome de vis centrifuga à força pela qual os corpos que giram afastam-se do centro de seus 
movimentos. Mr. Newton, em homenagem a esse autor, conservou o nome e chamou a força contrária de vis 
centripeta..." (U.C.L. MS Add. 3968, folio 415v ; citado por Cohen, 1971:296) 
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Descartes expressa ao final do Principia philosophiae (1644) sua inteira confiança na 
inexistência de 

"qualquer qualidade que seja tão oculta, nem de qualquer efeito de Simpatia 
ou Antipatia tão maravilhoso e estranho, nem enfim de qualquer outra coisa 
tão rara na natureza (contanto que ela proceda somente de causas materiais e 
destituídas de pensamento ou de livre arbítrio) que a razão não possa ser 
dada por meio desses mesmos princípios [grandeza, figura, situação e 
movimento das diversas partes da matéria]." (Art. 187, Quarta Parte; 
1989:309) 

Nessa etapa de sua exposição, Newton quer evitar de tratar de tais questões relativas aos 
fundamentos físicos dos conceitos que utiliza, como ele mesmo observa mais adiante no 
comentário da Def. VIII a respeito da "causa" responsável pela propagação dessas forças a 
partir dos centros: "... quer seja essa causa algum corpo central (tal como é o imã no centro 
da força magnética, ou a Terra no centro da força de gravidade), quer seja alguma outra que 
não aparece. Esse conceito é apenas matemático; pois as causas e os fundamentos físicos 
não examino agora." 

Vimos anteriormente (seções 2.1.1. e 2.1.2.) que Descartes freqüentemente utilizou 
os termos "força" (vis) e "ação" (actio) como sinônimos. Embora a asserção de que "uma 
força imprimida é uma ação" (vis impressa est actio) não deva ser jamais interpretada como 
uma concordância de Newton com a identidade entre "força" e "ação" implícita nos textos 
de Descartes, podemos interpretá-la como uma tentativa de Newton de evitar as 
dificuldades referentes ao principal conceito a ser estabelecido com vistas ao restante de 
sua exposição e, antes que seja o momento apropriado para introduzir essa discussão, poder 
tratar das "forças" sem se referir a elas mesmas, mas somente a suas "ações". 

Convém observar, entretanto, que Newton não generaliza a noção de vis impressa a 
ponto de abranger todos os usos significativos do termo "força". Quando distingue acima a 
vis impressa de sua origem (percussão, pressão e força centrípeta), Newton apresenta o tipo 
de tratamento que pretende dar às forças, concentrando-se não nas especificidades 
intrínsecas de suas origens e naturezas diversas, mas nas propriedades de suas "ações" 
presentes nas mudanças de movimento que produzem. Mas, somente "uma força impressa é 
uma ação". Vimos anteriormente (seção 3.1.1.) que, com respeito ao "obstáculo" que 
impede a continuação do estado inercial de um corpo, a força de inércia desse corpo pode 
ser considerada como sendo uma força imprimida sobre o obstáculo. Portanto, o termo 
"força" pode eventualmente adquirir outros sentidos, se não for considerado como vis 
impressa. É importante que se faça essa distinção entre "força" (vis) e "ação" (actio ou vis 
impressa) porque dela depende o significado de princípios importantes (por exemplo, a 
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Primeira e a Segunda Leis do Movimento), além do próprio método que Newton concebeu 
para analisar forças contínuas a partir dos impulsos, cujo principal procedimento é igualar 
as ações ou os efeitos de uma seqüência de impulsos àqueles de uma força contínua.18 

O conceito de vis impressa foi aplicado inicialmente na determinação das medidas 
das forças centrípetas, de modo que fossem estimadas em função das mudanças que 
produzem nos movimentos dos corpos submetidos a suas ações. Nas Defs. VI, VII e VIII, 
Newton estabelece três medidas para as forças centrípetas: quantidade absoluta, quantidade 
acelerativa e quantidade motora. A quantidade absoluta, pela Def. VI, é proporcional à 
"eficácia da causa que a propaga a partir do centro através das regiões ao seu redor." Essa 
medida, como ocorre em geral com as grandezas absolutas na mecânica de Newton, não é 
conhecida diretamente, mas inferida das outras duas que medem suas quantidades relativas, 
que podem ser assim consideradas como sendo as medidas que fornecem a "eficácia da 
causa" enquanto vis impressa. 

As quantidades acelerativa e motora das forças centrípetas ou, simplesmente, as 
forças acelerativa e motora, diferem dos impulsos estabelecidos na Segunda Lei em um 
aspecto essencial: para avaliá-las deve-se considerar suas ações durante um intervalo 
qualquer de tempo. Esse aspecto é especificado no próprio enunciado dessas definições: 

"Def. VII: A quantidade acelerativa de uma força centrípeta é a medida da 
mesma, proporcional à velocidade que ela gera em um dado tempo." (Vis 
centripetae quantitas acceleratrix est ipsius mensura velocitati 
proporcionalis, quem dato tempore generat) 
"Def. VIII: A quantidade motora de uma força centrípeta é a medida da 
mesma, proporcional ao movimento que ela gera em um dado tempo." (Vis 
centripetae quantitas motrix est ipsius mensura proporcionalis motui, quem 
dato tempore generat) 

Nos comentários dessas duas definições, embora não volte a fazer referências explícitas ao 
tempo de ação dessas forças, Newton utiliza exemplos que lhes conferem o mesmo caráter 

                                                 
18 O primeiro comentador a chamar a atenção para essa distinção entre vis e actio foi Dolby (1966), seguido 
por Cohen (1970) e McGuire (1970a). A principal discordância dessa interpretação foi apresentada por 
Westfall, para quem Newton "nunca tencionou fazer nenhuma distinção entre força e força imprimida. O fato 
de que ele construiu uma dinâmica sobre diversos conceitos de força, mas não sobre força não-modificada 
[adjetivada], que ele nunca pensou em definir, é seguramente decisivo. A distinção não é entre 'força' e 'força 
imprimida', mas entre 'força inerente' e 'força imprimida', vis insita e vis impressa." (1971:452) Além disso, 
Westfall considera que Newton "nunca tentou definir 'ação' como um termo quantitativo em sua dinâmica" 
(idem, p. 453). Vimos anteriormente que uma das consequências dessa interpretação de Westfall foi 
considerar uma força agindo gradual e sucessivamente como sinônimo de uma força contínua. Adiante 
veremos que essa interpretação conduz Westfall à conclusão de que Newton não distinguiu completamente os 
impulsos de uma força contínua. (Em pelo menos um de seus trabalhos mais recentes, Westfall parece atenuar 
um pouco sua posição; ver 1980:418) 
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de uma força contínua. A força acelerativa é representada pela "força gravitante" (vis 
gravitans), que é "maior nos vales e menor nos cumes das montanhas altas", mas que "a 
distâncias iguais é a mesma em todos os lugares, por causa disto, suprimindo a resistência 
do ar, acelera igualmente todos os corpos que caem, sejam eles pesados ou leves, grandes 
ou pequenos." Da mesma forma, a força motora é representada pelo "peso" (pondus), que 
"é maior nos corpos maiores e menor nos corpos menores; e, no mesmo corpo, é maior 
próximo à Terra e menor no Céu." Ora, como a força motora é "proporcional ao movimento 
[isto é, à quantidade de movimento] que ela gera", e a quantidade de movimento é 
proporcional ao produto da quantidade de matéria e da velocidade (Def. II), então a força 
motora é proporcional ao produto da força acelerativa e da quantidade de matéria. Disso, 
Newton conclui que, "próximo à superfície da Terra, onde a gravidade acelerativa ou a 
força da gravidade é a mesma, a gravidade motora ou o peso é como os corpos; mas se 
subíssemos às regiões onde a gravidade acelerativa fosse menor, o peso diminuiria da 
mesma maneira e seria sempre como o corpo e a gravidade acelerativa." 

O estabelecimento da proporcionalidade constante entre os pesos ("gravidade 
motora") e as massas ("corpos") a iguais distâncias da Terra, ao lado do reconhecimento de 
que a aceleração da gravidade ("gravidade acelerativa") consiste no fator de 
proporcionalidade entre essas quantidades, permitiram que Newton equacionasse a "força 
motora" da queda livre com a força estática do peso, a qual é independentemente 
observável e mensurável "por uma força contrária e igual àquela com a qual o descenso do 
corpo pode ser impedido." Essa equação pode ser assim descrita: 

P g= m  

onde P  é o peso em algum lugar particular e g  a aceleração da gravidade nesse lugar (cf. 
Cohen, 1970:157). A universalidade dessa relação entre massa e peso revela também o 
significado dos experimentos de Galileu sobre a queda livre dos corpos. Na medida em que 
o mesmo fator ("massa") determina a resistência de um corpo à aceleração ("força de 
inércia") e a força motora necessária para acelerá-lo ("peso"), a aceleração provocada pela 
gravidade é constante para todos os corpos localizados à mesma distância da Terra e 
independe de seus respectivos pesos nessa região. 

Nessa discussão sobre as forças acelerativa e motora podemos perceber que Newton 
trata exclusivamente das mudanças de movimento provocadas por uma força 
inequivocamente contínua, a vis gravitans. Esse fato sugere que uma versão da Segunda 
Lei para forças contínuas poderia ser derivada a partir das Defs. VII e VIII. O principal 
elemento para realizar uma tal derivação encontra-se no próprio enunciado dessas 
definições: as medidas acelerativa e motora de uma força (centrípeta) são estimadas pelas 
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mudanças produzidas "em um dado tempo". Na mecânica clássica newtoniana, as relações 
enunciadas nas Defs. VII e VIII podem ser assim representadas: 

(i) f v t∝ d d  
(ii) f m v t∝ d d  
(iii) f t v⋅ ∝d d  

Nesse contexto teórico surge o seguinte "problema dimensional" com respeito aos impulsos 
enunciados na Segunda Lei: na medida em que impulsos (Φ) e as forças contínuas ( f ) 
representam dimensões físicas diferentes, como podem estar incluídos nas mesmas relações 
e serem chamados igualmente de "forças"? Esse problema é solucionado na mecânica 
clássica newtoniana definindo-se um impulso (Φ) em termos de uma "força" (F): 

Φ ∆= ⋅F t  

onde F representa o valor médio de f , visto que essa força contínua f  pode variar durante 
o intervalo de tempo ∆t. Isso implica que também o intervalo de tempo ∆t é especificado. 
Assim, substituindo esses valores na relação equivalente àquela enunciada na Segunda Lei 
Φ ∆∝ ( )mv , teremos 

F t (mv)⋅ ∝∆ ∆  

que, na sua forma limite, quando tomamos intervalos infinitesimais de tempo dt, equivale à 
relação (iii) acima, pois 

lim lim
∆ ∆

∆ ∆
t t

F t f t v v
→ →

= ∝ =
0 0

d d . 

Portanto, o impulso de Newton (Φ) é o limite de (F t⋅ ∆ ) para pequenos valores de ∆t.19 
Mas esse procedimento, além de ser desconhecido por Newton, é impossível ser 

realizado tendo em vista o ponto de partida que ele adotou. Todo tratamento de forças 
contínuas no Principia tem como sustentação aquilo que havia sido estabelecido antes para 
os impulsos. Por isso deve-se levar em conta que, ao contrário do procedimento acima, 
Newton assume que os impulsos sejam primários em relação às forças contínuas e que, 
portanto, estes não podem ser obtidos da multiplicação da força pelo intervalo de tempo, 
finito ou infinito, no qual aquelas agem. Assim, é possível que ele tenha concebido as 
forças contínuas como sendo originadas a partir de uma seqüência de impulsos de 
frequência infinita. Esta é certamente uma das maneiras em que a expressão "gradual e 
sucessivamente" (gradatim et successive), utilizada para caracterizar a ação de uma força 
(impulso) no Escólio das Leis do Movimento, pode fazer sentido diante da primazia dos 
impulsos sobre as forças contínuas. Todavia Newton jamais analisou essa transformação 
                                                 
19 Essa derivação foi transcrita de Cohen (1970:159, 1971:165, 1979:374-375). 
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dos impulsos em uma força contínua tendo em vista as diferenças de natureza física e 
dimensional reconciliadas pelo procedimento acima. Ainda assim, alguns dos fundamentos 
de sua maneira intuitiva de realizar essa transformação podem ser encontrados na sua 
concepção do fluxo uniforme do tempo como "composto" de incrementos discretos 
constantes. Portanto, na próxima seção examinaremos essas possibilidades. 

3.1.4. A transição das forças impulsivas às forças contínuas: o conceito de tempo 
matemático 

Na seção das Definições está claro que Newton tinha consciência de que a ação de 
uma força contínua gera uma aceleração constante. A partir da segunda edição do Principia 
(1713), Newton percebeu a necessidade de inserir uma discussão a esse respeito no próprio 
texto da Segunda Lei. Numa de suas cópias da segunda edição, Newton anotou um 
acréscimo ao comentário da Segunda Lei, o qual apareceu posteriormente impresso na 
terceira edição do Principia (1723), não nesse lugar, mas no Escólio das Leis do 
Movimento. Nas duas primeiras edições, o texto do Escólio das Leis do Movimento inicia 
desta forma: 

"Até aqui, estabeleci os princípios retirados das matemáticas e confirmados 
por numerosas experiências. Pelas duas primeiras leis e os dois primeiros 
corolários, Galileu descobriu que o descenso dos graves está na razão 
duplicada do tempo e que o movimento dos projéteis é feito segundo uma 
parábola; o que está de acordo com a experiência, exceto na medida em que 
são retardados um pouco pela resistência do ar." 

Até a segunda edição, o texto prosseguia afirmando que dessas "mesmas leis e corolários 
depende aquilo que foi demonstrado sobre os tempos de oscilação dos pêndulos", e que, a 
partir das mesmas leis e corolários, "juntamente com a terceira lei", Wren, Wallis e 
Huygens "determinaram as regras do impacto e reflexão dos corpos duros..." O acréscimo 
que Newton esboçou para a Segunda Lei passa, então, a figurar no Escólio das Leis em 
seguida à frase onde faz referência a Galileu: 

"Quando um corpo está caindo, a gravidade uniforme agindo igualmente em 
cada uma das partículas iguais do tempo, imprime sobre esse corpo forças 
iguais e gera velocidades iguais; e no tempo total, imprime uma força total e 
gera uma velocidade total proporcional ao tempo."20 

                                                 
20 Na versão projetada como um acréscimo ao comentário da Segunda Lei, Newton redigiu essa passagem da 
seguinte forma: "Assim como, se a gravidade de um corpo que está caindo for uniforme, esta, agindo 
igualmente em cada uma das partículas do tempo, imprimirá forças iguais sobre aquele corpo e produzirá 
velocidades iguais; e, por causa disto, a força total imprimida sobre o corpo que está caindo e a velocidade 
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O que chama a atenção nessa passagem é a concepção da uniformidade da ação da 
gravidade, considerada como "agindo igualmente em cada uma das partículas iguais do 
tempo". De modo que, se tomarmos as menores unidades possíveis de tempo (suponhamos 
que possam ser inclusive infinitesimais, já que Newton não especifica a magnitude dessas 
"partículas"), podemos considerar que em cada uma dessas unidades ("partículas") a ação 
da gravidade é instantaneamente impulsiva. Esse entendimento da ação uniforme da 
gravidade permite tratá-la como sendo uma "força imprimida" ou "ação" que a Segunda Lei 
relaciona às mudanças de movimento e, então, afirmar que ela "imprime forças iguais e 
gera velocidades iguais". Para avaliar a ação da "força total" da gravidade sobre um corpo, 
basta computar as velocidades geradas em cada partícula do tempo, cujo resultado será 
"proporcional ao tempo [total]" durante o qual o corpo esteve submetido a sua ação. Mas 
essa derivação depende do esclarecimento do que Newton entendeu por "partículas do 
tempo" e de como ele poderia "integrá-las" num fluxo contínuo. 

O objetivo mais geral do Escólio das Leis do Movimento é, a exemplo do que 
geralmente ocorre nos demais Escólios dos Livros I e II do Principia, mostrar que "os 
princípios retirados das matemáticas" podem ser "confirmados por numerosas 
experiências", como o próprio Newton observa no início desse Escólio. Trata-se, 
entretanto, não de uma "prova" empírica desses princípios da "mecânica racional", como 
observamos com respeito ao "experimento do balde" descrito no Escólio das Definições 
sobre o espaço e o tempo absolutos, mas de fornecer "ilustrações" empíricas desses 
princípios que estabeleçam um certo vínculo mínimo entre eles e os objetivos aos quais são 
destinados, a saber, a constituição do "sistema do mundo" descrito no Livro III. Nesse 

                                                                                                                                                     
total gerada serão sempre como o tempo total de queda." (Newton, 1972, vol. 1, p. 55) A principal diferença 
dessa passagem em relação ao texto inserido no Escólio das Lei do Movimento são os termos do período 
inicial: onde aqui Newton escreveu "a gravidade de um corpo que está caindo" (corporis cadentis gravitas), 
no Escólio ele escreveu "Quando um corpo está caindo, a gravidade uniforme..." (Corpore cadente gravitas 
uniformis...). Obviamente, a substituição desses termos procedeu da necessidade de manter a coerência no 
uso dos conceitos de forças enunciados no Principia, pois não se pode razoavelmente acreditar que Newton 
pudesse confundir-se a ponto de afirmar que a "a gravidade de um corpo" imprime forças sobre ele mesmo. A 
correção da versão inicial fica ainda mais evidente nas demais versões que Newton redigiu dessa passagem 
quando parecia já estar decidido a incluí-la no Escólio das Leis do Movimento. Nesses manuscritos aparece 
"a força imprimida em um corpo grave a partir da gravidade" (vis a gravitate in corpus grave impressa) e, 
logo em seguida, "A ação uniforme da gravidade em um corpo grave (Actio gravitatis uniformis in corpus 
grave) (idem, vol. 2, p. 793). 

De maneira surpreendente alguns tradutores do Principia fizeram ressurgir os termos da primeira versão, 
abandonada por Newton ainda nas versões manuscritas do texto acrescido ao Principia. Na edição de Trieste 
Ricci et alii, por exemplo, a passagem do Escólio das Leis do Movimento foi assim traduzida: "Quando um 
corpo está caindo, a força uniforme de sua gravidade, agindo igualmente, imprime em intervalos de tempos 
iguais, forças iguais sobre aquele corpo, e, portanto, gera velocidades iguais..." (Newton, 1990:24). 
Entretanto, as deficiências dessa tradução devem ser antes atribuída a sua fonte, que foi a edição de Motte e 
Cajori (ver Newton, 1934, vol. 1, p. 21), cuja tradução para o inglês dessa passagem foi detalhadamente 
criticada por Cohen (1967, ver especialmente p. 227). 
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sentido, as inserções que Newton faz no Escólio das Leis do Movimento, na terceira edição 
do Principia (1726), tinham um objetivo muito claro: mostrar que as Leis e seus Corolários 
são perfeitamente consistentes com os resultados alcançados por Galileu a respeito da 
aceleração de queda livre dos corpos e da descrição das trajetórias dos projéteis. Das 
principais conquistas das teorias mecânicas da época de Newton, apenas as trajetórias dos 
projéteis descritas por Galileu não haviam sido suficientemente tratada nesse Escólio nas 
primeiras duas edições. Na medida em que estabeleceu esses princípios da "mecânica 
racional" para tratar principalmente dos efeitos produzidos pela força da gravidade, Newton 
não poderia deixar de referir-se aos resultados de Galileu. O restante dos acréscimos feitos 
no Escólio das Leis do Movimento objetivam mostrar que também as realizações de 
Galileu, relativas às trajetórias dos projeteis e à aceleração da queda dos graves, podem ser 
derivadas das Leis e dos Corolários estabelecidos nas seções iniciais do Principia.21 

Numa das revisões à segunda edição do Principia (U.C.L. MS Add. 3965, fólio 
85r), Newton introduziu um segundo caso ao Corol. 1 das Leis do Movimento, cujo texto 
original passou a ser assim o "Caso 1". Nesse "Caso 2", Newton afirma: 

"Pelo mesmo argumento, se um corpo num dado tempo, apenas pela força 
M, imprimida no lugar A [fig. 3], fosse levado de A para B com um 
movimento uniforme e, apenas pela força N, imprimida não completa e 
imediatamente (simul & semel), mas continuamente (perpetuo), fosse levado 
com um movimento acelerado através da reta AC, de A para C; complete-se 
o paralelogramo ABDC e o corpo seria levado por ambas as forças no 
mesmo tempo de A para D. Pois, no final do tempo, ele será encontrado 

                                                 
21 As palavras de Newton no início desse Escólio ("Pelas duas primeiras leis e os dois primeiros corolários, 
Galileu descobriu que o descenso dos graves..."), que parecem sugerir uma atribuição a Galileu da autoria 
dessas Leis do Movimento e desses Corolários, devem ser vistas com bastante reservas. Primeiramente, as 
teorias de Galileu não são as únicas que foram assim relacionadas às Leis do Movimento e aos seus 
Corolários. Adiante, Newton também "atribui" esses mesmos princípios a Wren, Wallis e Huygens ("A partir 
dessas mesmas leis e corolários, e da terceira lei, ... descobriram as regras das colisões e das reflexões..."). Em 
ambos os casos as preposições que sugerem a atribuição, "pelas" (per) e "a partir" (ex), quase se equivalem 
nesse contexto argumentativo. Por outro lado, embora alguns desses princípios (como é o caso da Primeira 
Lei no Discorsi, mas de modo algum o da Segunda Lei) possam ter feito parte do universo conceitual de 
Galileu e, principalmente, suas teorias tenham sido decisivas para a consolidação de uma mecânica 
fundamentada neles - como o próprio Newton reconhece ao vinculá-las aos princípios que ele mesmo acabara 
de enunciar - Galileu jamais enunciou formalmente nenhum desses princípios em quaisquer de suas obras. 
Portanto, se alguma forma de atribuição de autoria pode ser encontrada aqui, ela terá apenas o sentido 
negativo que Cohen sugere, qual seja, mais uma forte evidência de que Newton tinha um conhecimento muito 
impreciso das próprias obras de Galileu (principalmente o Discorsi, onde são apresentados os resultados que 
ele julgou terem sido derivados daqueles princípios) na época em que escreveu o Principia (cf. 1970:176, 
nota 31; 1980:195). 
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tanto na linha CD quanto na linha BD e, portanto, ele será encontrado na 
interseção D dessas linhas."22 

Esta é sem dúvida a origem mais próxima do restante da inserção feita no Escólio das Leis 
do Movimento, onde as únicas diferenças textuais são a substituição da força imprimida 
perpetuo pela "gravidade" e a caracterização das condições 
como sendo aquelas consideradas por Galileu, isto é, aquelas 
do movimento de um projétil. 

A derivação das trajetórias parabólicas a partir da 
composição de um movimento inercial (retilíneo uniforme) 
com um movimento constantemente acelerado por uma força 
contínua, mostra que Newton não apenas havia compreendido 
os efeitos produzidos por uma força contínua, como também 
ele poderia diferenciá-los da aceleração "instantânea" 
produzida por um impulso; pois, caso contrário, a trajetória 
AD deveria ser a mesma tanto no "Caso 1" quanto no "Caso 
2".23 Outro aspecto importante dessa derivação é a insinuação de Newton de que ela seja 
realizada "pelo mesmo argumento" do "Caso 1", o que implica a possibilidade de incluir 
ambas as forças necessárias para gerar os movimentos que compõem as trajetórias 
                                                 
22 Citado por Cohen (1970:168). Ver também Westfall (1971:523, nota 117). 
23 Esse ponto representa talvez a mais significativa discordância de Westfall com a interpretação de Cohen, 
na qual minha exposição é baseada. Para Westfall, Newton não distingue as duas medidas de forças ∆ mv e 
ma, razão pela qual considera "força como impulso ser idêntica a forças contínuas" (1971:477). Embora seja 
certo que Newton não reconheceu a "incompatibilidade dimensional" (idem, pp. 437, 474, 476) entre esses 
dois tipos de força, disso não decorre que não pudesse diferenciar de alguma forma os seus respectivos 
efeitos a ponto de "considerar ∆ mv e ma, enquanto medidas de forças, como sendo idênticas" (idem, 474) - 
admitindo que certas noções análogas a estas possam ser encontradas nas idéias de Newton, pois aquelas 
mesmas, é trivial dizer que Newton as tenha confundido. Parte dessa ambigüidade do conceito de força de 
Newton, Westfall atribui ao "paralelogramo de forças" do Corol. 1 das Leis do Movimento que, "tentando 
representar tanto as trajetórias quanto as forças, incorpora a ambigüidade que foi assim cristalizada na 
concepção de força de Newton." (idem, pp. 474-475) Basta lembrar que Westfall não admite a distinção entre 
"força" e "força imprimida" ou "ação", donde deriva sua interpretação de que no "paralelogramo de forças" 
Newton representa tanto os movimentos (efeito da força, vis impressa, actio) quanto as forças (vis). Por fim, 
após analisar diversas proposições das últimas seções do Livro I e algumas do Livro II do Principia, onde 
considera que a "representação geométrica da trajetória do movimento, se é que ela existe, é inteiramente 
separada da representação da força" (idem, p. 481), Westfall conclui que "naqueles problemas nos quais a 
força aparece como uma função da distância ou velocidade e o cálculo fluxional foi empregado, a confusão 
inerente ao paralelogramo de forças diminui gradualmente, e a segunda lei apareceu sem ambigüidade na 

forma em que nós [hoje] procuramos ler no próprio enunciado de Newton da segunda lei, F d mv
dt

=
( ) ." 

(idem, p. 491) Não pretendo comentar essas últimas considerações de Westfall porque não analiso aqui as 
proposição às quais ele se refere (exceto aquelas da Seção VIII do Livro I; ver seção 3.2.2.), mas parece-me 
exagerada sua ênfase no que ele considera ser um "tratamento mais abstrato e funcional da força" (idem, p. 
484), visto que Newton "não escreveu usualmente equações de movimento, mas expressou seus princípios 
como proporções." (Cohen, 1970:180) 

Fig. 3



84 

parabólicas no âmbito da Segunda Lei. Devemos agora avaliar essa possibilidade a partir da 
interpretação de que Newton pretendia analisar as forças contínuas como se fossem 
sequências de impulsos discretos que provocam mudanças instantâneas no movimento. 
Ora, a maneira pela qual Newton concebeu que uma seqüência de impulsos instantâneos 
possa ser transformada numa força contínua envolve necessariamente seu conceito de 
tempo, pois essa transformação somente pode ser significativamente realizada se 
considerarmos que os intervalos de tempo entre os impulsos esvaecem-se, isto é, a 
frequência dos impulsos torna-se infinita. 

Na mecânica de Newton, o tempo constitui-se na principal variável independente da 
qual dependem todas as outras - movimento, espaço, velocidade, etc. A concepção do 
tempo como "absoluto, verdadeiro e matemático" apresentada no Escólio das Definições 
está assim diretamente envolvida nas demonstrações dos teoremas matemáticos e 
dinâmicos do Principia mediadas pelo tempo. A maneira como o tempo intervem nessas 
demonstrações requer que ele seja intrinsecamente um fluxo universal e contínuo, 
independente de qualquer duração particular. Mas as condições matemáticas e dinâmicas 
para a maioria das demonstrações exige que freqüentemente esse fluxo universal e contínuo 
do tempo seja considerado segundo um incremento constante arbitrariamente definido, tais 
como os instantes ou as "partículas" do tempo. O fundamento matemático desse 
procedimento encontra-se no "método das fluxões", que Newton desenvolveu desde os seus 
primeiros anos em Cambridge em diversos tratados e que é parcialmente apresentado na 
Seção 1 do Principia como o "método das primeiras e das últimas razões através do qual se 
demonstra o que segue". 

Na quase totalidade dos teoremas do Principia algum tipo de processo ao limite (in 
infinitum, ultimo, etc.) é direta ou indiretamente requerido. A principal justificação da 
maneira de proceder através das "razões últimas" ou do estado último das relações entre as 
grandezas é apresentada no Lema 1 da Seção 1: 

"As quantidades, assim como as razões das quantidades, que tendem 
constantemente (constanter) à igualdade, num tempo finito qualquer, e que 
antes do final desse tempo aproximam-se mutuamente mais que por 
qualquer diferença dada, tornam-se ultimamente (ultimo) iguais." 

Isso significa que Newton considera o fluxo contínuo dessas quantidades "num tempo finito 
qualquer", mas supõe também o incremento constante dessas quantidades incluído na 
infinidade de etapas de aproximação à igualdade que, pelo que afirma nesse Lema 1, não 
precisam ser explicitadas. Os Lemas 2, 3, 4 e 5, que tratam da aproximação a figuras 
curvilíneas através de suas porções retilíneas, reforçam esse entendimento de que a situação 
última é alcançada através de operações sucessivas. Os demais Lemas dessa Seção 1, 
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Lemas 6 a 11, que mostram como devem ser consideradas as propriedades locais das 
curvas, ou as razões entre grandezas descritas em torno de um arco, quando estes se 
esvaecem ou diminuem infinitamente, requerem processos contínuos que façam as razões 
entre essas grandezas aproximarem-se sempre de suas situações finais. O tempo intervem 
em cada um desses dois grupos de Lemas de uma maneira bastante diferente. No primeiro 
grupo, "sob a forma de um processo, de uma sucessão discreta de atos que o matemático 
efetua (ou poderá efetuar) sobre o objeto, aqui uma découpage de superfícies." (De Gandt, 
1986:203-204) Ao passo que no segundo grupo, "o tempo é aquele que ritma o movimento 
próprio do objeto estudado, e este é um tempo contínuo: tudo é função do deslocamento de 
um ponto da curva para um outro ponto." (idem, p. 204) 

A concepção do tempo a partir desse duplo caráter, contínuo e discreto, aparece 
também em outros tratados de Newton sobre o "método das fluxões". No De Quadratura 
curvarum (1704),24 por exemplo, ele inicia o texto esclarecendo que "não considera 
Quantidades Matemáticas como compostas de Partes extremamente pequenas, mas como 
geradas por um movimento contínuo." (Whiteside, 1964b, vol. 1, p. 141) Desse modo, 
Newton considera que as "Superfícies" sejam geradas "pelo movimento das Linhas, Sólidos 
pelo movimento das Superfícies, Ângulos pela rotação de seus Lados, Tempo por um fluxo 
contínuo, e assim naquilo que resta."(ibidem) E, após definir "fluxões" como sendo as 
velocidades dos movimentos ou dos aumentos pelos quais as quantidades são geradas, e 
"fluentes" como sendo as próprias quantidades geradas, Newton acrescenta: 

"Fluxões são aproximadamente como os Aumentos dos Fluentes gerados em 
partes iguais, mas infinitamente pequenas, do Tempo; e para dizer mais 
exatamente, estão na Razão Primeira dos Aumentos nascentes: mas elas 
podem ser representadas por aquelas Linhas que sejam proporcionais a 
elas."(ibidem) 

Muito embora, ele rejeite que os "fluentes", entre eles o tempo, possam ser compostos de 
partes "extremamente pequenas", ele assume - ainda que "aproximadamente" (very nearly) 
- que o mesmo tempo possa ser considerado a partir de suas partes iguais "infinitamente 
pequenas". É possível que, no primeiro caso, Newton se refira aos mesmos "indivisíveis" 
que, no Escólio da Seção 1 do Principia, ele parece empenhar-se em diferenciá-los das 
                                                 
24 O De Quadratura, um tratado sobre as quadraturas (ou a "integração") das seções de áreas curvilíneas, foi 
escrito por volta de 1690, como um apêndice matemático que Newton tencionava acrescentar às Seções IV e 
V na segunda edição do Principia. Contudo, ele foi impresso somente em 1704 como o segundo dos dois 
apêndices matemáticos ("Two Treatises of the Species and Magnitudes of Curvilinear Figures") da edição 
inglesa da Opticks (1704), na versão original em latim (cf. Whiteside, 1964b, vol. 1, p. xvii; Cohen, 
1971:345-346). As citações a seguir são tiradas da tradução para o inglês, aparentemente autorizada por 
Newton, impressa por John Harris em seu Lexicon technicum (1710) e reproduzida por Whiteside (1964b, 
vol. 1, pp. 139-160). 
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quantidades nascentes ou evanescentes. Mas, o fundamental é que Newton dispunha de 
uma estrutura conceitual e matemática suficiente para lidar com quantidades infinitesimais 
(nascentes ou evanescentes) e proceder das situações finitas àquelas infinitesimais. 

A elaboração e o domínio de um método para tratar as diversas ordens de grandezas 
matemáticas que Newton demonstra ter alcançado nos seus tratados sobre as fluxões, 
podem levar-nos a crer que essas diversas ordens estejam suficientemente definidas ao 
longo do Principia. Contudo, este não é o caso. No Principia, Newton de uma maneira 
geral não esclarece "quando ele deseja que o leitor entenda que as quantidades são 
infinitamente pequenas em vez de finitas ou simplesmente indefinidas." (Cohen, 1970:182-
183). Um dos exemplos lembrados por Cohen é o projetado "Caso 2" para o Corol. 1 das 
Leis do Movimento, onde "se cometeria um erro se as condições fossem supostas como 
sendo finitas: visto que um único golpe finito desferido sobre um corpo movendo-se 
inercialmente (e daí uniformemente) ao longo de uma reta não pode produzir uma trajetória 
parabólica, mas somente uma nova trajetória retilínea." (idem, p. 183) Nesse sentido, 
Cohen adverte que parte dessa ambigüidade na definição da finitude ou da infinitude das 
quantidades relacionadas deriva do próprio "método das razões primeiras e últimas", onde 
Newton realiza um 

"salto intuitivo de uma relação entre quantidades finitas para o seu limite 
último quando uma ou mais quantidades deveriam ou esvaecerem-se ou 
tornarem-se infinitas. Saltando os passos intermediários, Newton antecipa o 
resultado. Assim, em algumas instâncias, mas de nenhum modo em todas, o 
resultado infinitesimal insinua-se naquilo que pode parecer uma situação 
finita." (idem, p. 184) 

O mesmo ocorre com respeito ao tempo, do qual depende a "base 'fluxional' do Principia": 
Newton parece considerá-lo "finitamente contínuo e somente infinitamente discreto." 
(idem, p. 185) 

Apesar das indefinições conceituais da finitude ou infinitude das quantidades aqui 
relacionadas, não resta dúvida que Newton ao menos concebeu um método para transitar 
dos impulsos às forças contínuas, pois uma parte significativa de suas derivações dinâmicas 
no Principia depende de que os efeitos de uma força impulsiva possam ser generalizados 
para o caso dessa força agir continuamente (perpetuo) quando se esvaecem os intervalos 
entre suas ações. É perfeitamente admissível que Newton pudesse conceber a possibilidade 
de que o efeito de um único impulso fosse igual ao de uma série de impulsos de menor 
intensidade - depende disto a igualdade afirmada no comentário da Segunda Lei entre a 
ação de uma força (impulso) que é imprimida "completa e imediatamente" (simul et semel) 
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e outra imprimida "gradual e sucessivamente" (gradatim et sucessive).25 De tal modo que 
aquele próprio impulso único pudesse ser analisado a partir dos vários elementos que 
compõem essa série, 

Φ Φ Φ Φ= + + +1 2 3 ... 

Portanto, se cada impulso Φ i  produz uma mudança de movimento ∆( )mvi , então a 
mudança total de movimento ∆(mv)  será igual à soma das mudanças individuais de 
movimento  

∆ ∆ ∆ ∆( ) ( ) ( ) ( ) ...mv mv mv mv= + + +1 2 3  

Essa maneira de analisar os efeitos de uma força impulsiva terá consequências 
importantes para a análise das forças contínuas. Primeiro, se a trajetória produzida por um 
único impulso ( )Φ  é uma linha reta, a trajetória total produzida por Φ1 ... agindo 
sucessivamente será uma série de segmentos de retas, cujas direções não são 
necessariamente coincidentes, podendo ser igual ao setor dos lados de um polígono. Assim 
Newton procede, por exemplo, na Prop. 1 do Livro 1 do Principia (ver seção 3.2.1.), onde 
assume que, quando o intervalo de tempo entre os impulsos Φ1 ... se esvaece, o polígono 
formado a partir das várias trajetórias torna-se uma curva ou uma trajetória circular. 
Contudo, esse procedimento requer que o intervalo de tempo entre os impulsos seja 
considerado. Admitindo que Newton pudesse considerar (embora não seja certo que tenha 
ao menos cogitado fazê-lo) que a ação instantânea de um único impulso ocorre numa 
unidade infinitesimal de tempo dt , se dividirmos essa unidade em n sub-unidades ou partes, 
ou dt n, a situação limite (quando n → ∞ ) corresponde a uma quantidade infinitesimal que 
é, propriamente falando, uma unidade de tempo infinitesimal de segunda ordem (cf. Cohen, 
1970:165-166). Através dessa análise, vemos que a transformação dos impulsos em forças 
contínuas que Newton pretendeu realizar somente ocorre quando ∆t → 0, pois nesse caso 
Φ1 ...→ f . 

3.1.5. Ação e reação nas colisões e nas atrações 

O tratamento das forças a partir de suas "ações" representou para Newton a 
possibilidade de aproximar a realidade física das forças impulsivas, bem estabelecidas pela 

                                                 
25 A respeito dessa igualdade, Whiteside considera que "essa noção é básica para Newton, visto que ele pode 
conceber a ação de uma força contínua somente como o efeito 'gradual' cumulativo de uma infinidade de 
forças-impulsos discretas e infinitesimais imprimidas em instantes 'sucessivos' de tempo. Seria claro que uma 
força f agindo continuamente durante um tempo t gerará o mesmo movimento (velocidade instantânea) f · t 
que uma força-impulso igual aplicada continuamente durante o mesmo período em instantes sucessivos." 
(1967-1980, vol. 6, p. 98, nota 15) 
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física dos impactos, daquela das forças contínuas, particularmente daquelas que não 
parecem agir pelo contato direto entre os corpos. Nesse sentido, é significativo que algumas 
vezes Newton tenha sugerido, como na introdução da Seção 11 do Principia, que as 
próprias forças centrípetas consideradas como "atrações", "se falássemos fisicamente, 
seriam denominadas mais verdadeiramente de impulsos." Também na Opticks (1704), 
Newton admite na Questão 31 que "o que chamo de atração pode ser efetuado por impulso 
ou por algum outro meio desconhecido para mim." (1979a:43) Em certa medida, as 
especulações que se seguiram nas Questões da Opticks a respeito da existência de um meio 
etéreo tinham como preocupação estabelecer um mecanismo de transmissão desses 
impulsos através de vastas distâncias. Mas, ainda que Newton não quisesse ou não pudesse 
sustentar essa transformação física de uma seqüência de impulsos matematicamente 
discretos em uma força contínua, não resta dúvida de que utilizou a física dos impactos 
para "dar a sua física uma base ontológica plausível nos fenômenos" (Cohen, 1980:176). 
Basta observar como Newton freqüentemente recorre às propriedades das colisões entre os 
corpos para sustentar um princípio que pretendesse estabelecer sobretudo para as forças 
contínuas ou as atrações. Os seus comentários e explicações a respeito da Terceira Lei do 
Movimento tornam esse procedimento de Newton ainda mais evidente. 

Das três Leis do Movimento, a Terceira foi a última a ser incorporada à estrutura 
axiomática que Newton começou a elaborar a partir do De Motu.26 Esse princípio foi 
incorporado apenas no De Motu corporum, com o seguinte enunciado: "Todo corpo sofre 
uma reação na mesma medida em que age sobre um outro." (Whiteside, 1967-1980, vol. 6, 
p. 193) Com exceção da frase que segue a esse enunciado no De Motu corporum, a saber, 
"tudo aquilo que pressiona ou atrai um outro é pressionado ou atraído na mesma medida", 
as considerações de Newton sobre o princípio de igualdade da ação e reação mudam 
bastante a partir dos manuscritos seguintes, particularmente com a inclusão da 
direcionalidade contrária da ação e reação. A partir do De Motu corporum, liber primus, a 
Terceira Lei e seu respectivo comentário não sofrem mais qualquer alteração significativa 
até o texto final do Principia, onde as três edições apresentam a mesma redação daquele 
manuscrito. 

                                                 
26 Existem alguns antecedentes da Terceira Lei enunciados para as colisões no Waste Book. Nesse 
manuscrito, Newton enuncia no "Axioma 121" ("Das forças mútuas entre os corpos refletidos"), por exemplo, 
que, "se dois corpos p e r colidem, a resistência em ambos é a mesma, pois p pressiona r na mesma medida 
em que r pressiona p. E, portanto, eles devem sofrer a mesma mudança em seus movimentos." (Herivel, 
1965:159; ver também p. 142) Mas, para os problemas que Newton trata a partir do De Motu, esse princípio 
torna-se significativo somente se ele for estendido também às "atrações". Adiante veremos que Newton 
provavelmente realizou essa extensão apenas quando passou a cogitar a possibilidade dos planetas 
perturbarem mutuamente as suas órbitas, através das ações que exercem uns sobre os outros. Newton 
alcançou essa concepção algum tempo após ter composto a versão modificada do De Motu. 
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O enunciado da Terceira Lei no Principia é o seguinte: 
"Lei III: A toda ação existe sempre uma reação contrária e igual; ou as ações 
mútuas dos corpos são sempre iguais e realizadas em direções contrárias." 
(Actioni contrariam semper & aequalem esse reactionem: sive corporum 
duorum actiones in se mutuo semper esse aequale & in partes contrarias) 

No comentário, Newton exemplifica esse princípio mostrando que uma pedra pressiona 
igualmente o dedo que é pressionado sobre ela, assim como uma pedra puxada através de 
uma corda por um cavalo, puxa igualmente o cavalo para trás. E em seguida observa: 

"Se algum corpo, que impinge sobre outro, mudasse de algum modo o 
movimento desse outro por sua força, aquele mesmo corpo também sofreria 
inversamente, pela força do outro (devido à igualdade das pressões mútuas), 
a mesma mudança em seu movimento próprio na direção contrária. Através 
dessas ações são produzidas mudanças iguais, não na velocidade, mas no 
movimento (evidentemente nos corpos não impedidos em outro lugar). Pois 
as mudanças de velocidade feitas do mesmo modo em direções contrárias, 
visto que os movimentos são mudados igualmente, são proporcionais aos 
corpos." 

A referência às "mudanças de movimento" provocadas pelas "ações" mútuas entre dois 
corpos antecipa a relação que Newton estabelecerá entre a Terceira Lei e o princípio de 
conservação do movimento (quantidade de movimento, ou momentum) nas colisões entre 
os corpos. 

Talvez a principal contribuição dos tratados de Wallis, Wren e Huygens sobre as 
colisões tenha sido com respeito à definição mais precisa daquela quantidade que se 
conserva nos movimentos dos corpos que repercutem. Descartes havia estabelecido suas 
regras das colisões a fim de assegurar que a mesma quantidade de movimento fosse 
conservada no universo. A concepção cartesiana da conservação do movimento nas 
colisões implica que a velocidade seja considerada exclusivamente como uma medida 
escalar, separada inteiramente da direcionalidade do movimento. Ao analisar as colisões 
considerando as velocidades relativas dos corpos, Huygens promoveu uma revisão radical 
do princípio cartesiano de conservação do movimento. Em seu artigo de 1669, publicado no 
Journal des Sçavans, Huygens afirmou na "Regra 5" que "a quantidade de movimento que 
dois corpos possuem pode aumentar ou diminuir pela colisão entre eles, mas sempre 
permanece a mesma quantidade na mesma direção, subtraindo a quantidade de movimento 
contrária." (Blackwell, 1977:582, nota 9) 

Essa concepção de Huygens, suficientemente consistente com a noção moderna de 
momentum vetorial, é a mesma que Newton apresenta no Principia quando se trata de 
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determinar a quantidade de movimento nas interações entre os corpos.27 No Corol. III das 
Leis do Movimento, por exemplo, Newton mostra que "a quantidade de movimento, que é 
obtida tomando-se a soma dos movimentos realizados nas mesmas direções, e a diferença 
daqueles realizados em direções contrárias, não muda pela ação dos corpos entre si." E em 
seguida, ele justifica: "Pois a ação e a reação contrária a ela são iguais pela Lei III e, 
portanto, pela Lei II, produzem nos movimentos mudanças iguais em direções contrárias." 
Mas, embora Huygens houvesse superado a concepção exclusivamente escalar da 
quantidade de movimento, ele não inclui na sua concepção a noção de "massa" ou 
"quantidade de matéria" que compõe a definição de quantidade de movimento formulada 
por Newton. A medida que permite comparar as magnitudes dos corpos, a fim de 
determinar suas respectivas quantidades de movimento, é para Huygens algo muito mais 
próximo do peso do que da massa ou mesmo do volume (cf. Blackwell, 1977:581, nota 
8).28 A importância da noção de massa introduzida por Newton mostra-se não apenas na 
clareza conceitual que ela permitiu expressar, mas sobretudo nas derivações dinâmicas que 
Newton realizou por considerá-la como fonte de uma força de resistência, a força de 
inércia, que é exercida nas interações entre os corpos. Isso fez com que Newton percebesse 
o significado que o princípio puramente cinemático da conservação do momentum poderia 
ter como instância "confirmadora" da Terceira Lei do Movimento. 

Além da referência à Terceira Lei na demonstração do Corol. III das Leis do 
Movimento, Newton dedicou também boa parte do Escólio das Leis para mostrar que "a 
Terceira Lei, na medida em que se refere aos impactos e reflexões, é comprovada por uma 
teoria que concorda inteiramente com os experimentos." A "teoria" à qual Newton se refere 
é aquela que atribuiu a Wren, Wallis e Huygens, confirmada pelos experimentos realizados 
por Wren com dois pêndulos de tamanhos diferentes que colidem entre si. Newton descreve 
os resultados que ele mesmo obteve ao refazer esses experimentos e conclui: "encontrei 
que, quando os corpos colidem entre si diretamente, as mudanças eram sempre iguais 
àquelas causadas aos corpos em sentido contrário e, portanto, a ação e a reação eram 

                                                 
27 No manuscrito The Laws of Motion, composto após a publicação do artigo de Huygens, provavelmente 
1672, Newton anotou na seção "Algumas Observações sobre o Movimento" que "o movimento pode ser 
perdido pela reflexão" (§ 4) e o "movimento pode ser adquirido pela reflexão" (§ 5) (1959-1977, vol. 3, p. 
64), acrescentando as respectivas demonstrações para o caso das colisões oblíquas, que não apareceram no 
artigo de Huygens. (A respeito da data do The Laws of Motion, Cohen considera que esse manuscrito teria 
sido composto bem antes de 1672, possivelmente 1667 (cf. 1980:186). Tenho mantido a data suposta pelo 
editor do The Correspondence of Isaac Newton (Newton, 1959-1977, vol. 3, p. 65, nota 1)). 
28 No Traité de la Lumière, publicado em 1690, portanto, após o Principia de Newton (1687), Huygens 
afirma que "a força necessária para imprimir certa velocidade horizontal aos corpos é proporcional à matéria 
coerente que contém; e se a proporção dessa força segue a razão dos pesos, o que é confirmado pela 
experiência; então a quantidade de matéria constituinte dos corpos segue também a proporção dos pesos." 
(1986:30) 
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sempre iguais." O mesmo ele diz ter obtido com corpos que não fossem duros ou 
perfeitamente elásticos, sendo que nesse caso "a reflexão deveria ser diminuída numa certa 
proporção como a quantidade de força elástica", que é menor nos corpos "não 
perfeitamente duros". Portanto, são diversas as maneiras que Newton encontrou para 
exemplificar ou "comprovar" a Terceira Lei para as interações provocadas pelo contato 
direto entre dois corpos. Todavia, para o alcance dos objetivos do Principia, essa lei 
deveria abranger também as interações que ocorrem entre corpos separados espacialmente, 
como é o caso das "atrações". 

Na segunda edição do Principia (1713), Newton introduziu no final do comentário 
da Terceira Lei a seguinte observação: "Essa lei também prevalece nas atrações, como será 
provado no próximo escólio." De fato, no Escólio das Leis do Movimento, logo após haver 
mostrado que a Terceira Lei é "comprovada" para os impactos e reflexões, Newton analisa 
dois casos de atrações. No primeiro caso, ele imagina que um obstáculo é interposto entre 
dois corpos, A e B, que se atraem mutuamente. Se o corpo A fosse mais atraído pelo corpo 
B do que B por A, então o corpo A pressionaria mais o obstáculo do que o corpo B e, 
portanto, nessas circunstâncias o obstáculo não estará em equilíbrio entre eles. Assim, 
prevalecendo a maior pressão de A, "o sistema dos dois corpos e do obstáculo" será 
impelido na direção de B e, "com um movimento sempre acelerado em espaços livres [não-
resistentes], prosseguirá in infinitum." O que Newton considera "absurdo e contrário à 
Primeira Lei". Pois, como não existe nenhuma força externa sendo imprimida sobre esse 
sistema, ele "deverá permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo 
uniforme em uma linha reta e, portanto, os corpos impelirão igualmente o obstáculo e, 
conseqüentemente, atrair-se-ão igualmente entre si." Newton diz ter experimentado isto 
com o ferro e o imã e constatado que "nenhum deles propelirá o outro, mas, pela igualdade 
da atração nos dois lados, sustentarão sobre si os esforços mútuos e, estando finalmente em 
equilíbrio, permanecerão em repouso." 

Num outro exemplo, Newton pretende 
mostrar que "a gravidade entre a Terra e suas partes é 
mútua". Ele representa a Terra pela esfera FI [fig. 4], 
que é cortada pelo plano EG em duas partes EGF e 
EGI, cujos pesos relativos deverão então ser iguais 
entre si. Para demonstrar essa afirmação, ele supõe 
que a parte maior EGI é cortada também em duas 
partes, EGKH e HKI, sendo que HKI é igual a EGF. 
Assim, "é evidente que a parte média EGKH não 
propendirá por seu próprio peso para nenhuma das 

Fig. 4
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partes extremas, mas, por assim dizer, ficará suspensa em equilíbrio entre as duas partes e 
em repouso." Apenas a parte extrema HKI lançar-se-á sobre a parte média e a impelirá na 
direção da outra parte extrema EGF. Portanto, a força pela qual a parte inteira EGI tende 
para EGF é igual ao peso de HKI. Mas, HKI é igual a EGF, logo "os pesos das duas partes 
EGI, EGF são iguais entre si." 

Há muitas dificuldades relacionadas à interpretação desses últimos argumentos de 
Newton. Primeiramente, não é claro o que Newton entende por "gravidade entre a Terra e 
suas partes". Para Cohen, essa "suposição" torna o argumento de Newton "um pouco 
viciado (...) pois não havia nem mesmo sido sugerido que a gravidade é uma força 
universal..." (1980:180) Em certa medida Cohen tem razão, pois a partir da demonstração 
(ou mesmo a sugestão) da universalidade da ação gravitacional - algo que não ocorrerá de 
maneira completa antes do Livro III - Newton poderia legitimamente tratar o caso 
particular da "gravidade entre a Terra e suas partes". Mas, considerando que Newton nesse 
Escólio pretende sobretudo mostrar que seus princípios são consistentes com algumas 
"teorias" satisfatoriamente admitidas na sua época, talvez possamos encontrar assim uma 
outra maneira de legitimar a "suposição" acima. Numa das cartas de Flamsteed, escrita na 
época em que estava discutindo com Newton acerca da trajetória dos cometas (1681-1685), 
ocorre a seguinte observação: 

"E embora eu perceba que o Cometa seria atraído pelo Sol, Mr. Halley pensa 
que o Cometa deve ser um corpo que perdeu seu princípio de gravitação; 
com o que eu não posso concordar, pois então eu não vejo nenhuma razão 
por que sua massa não deveria se dissipar e os átomos que o compõe se 
separarem uns dos outros e se espalharem no extenso éter."29 

Portanto, a gravidade poderia significar algo mais que apenas "a tendência em direção ao 
centro da Terra" (comentário da Def. IV), sem que fosse preciso recorrer à teoria da 
gravitação universal. O fato de Flamsteed relacionar o "princípio de gravitação" à coesão 
entre as partes ("átomos") dos cometas sugere que a "suposição" de Newton poderia ter 
algum antecedente entre as teorias de sua época. A aproximação torna-se ainda mais 
plausível quando comparadas a referência de Flamsteed ao "éter" com as considerações 
finais de Newton no argumento descrito acima: "se aqueles pesos não fossem iguais entre 
si, a Terra, que flutua no éter livre [não resistente], cederia ao peso maior e, afastando-se a 
partir dele, prosseguiria in infinitum." 
                                                 
29 Carta de Flamsteed a Crompton, enviada em 7 de março de 1681, comentando uma carta anterior de 
Newton (Newton, 1959-1977, vol. 3, p. 351). Westfall cita essa passagem para mostrar que "antes do 
Principia, 'gravitas' e 'gravitatio' referiam-se à tendência dos sistemas a permanecerem unidos, não 
implicando que a gravitação de um sistema (talvez a Terra) fosse idêntico àquela de outro (como, por 
exemplo, Marte)." (1971:459) 
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Outra dificuldade relativa aos últimos argumentos de Newton é a maneira pela qual 
ele compreendeu que, através dos casos que analisou, havia mostrado que a Terceira Lei 
"também prevalece nas atrações". Diferente do que ocorre nos casos anteriores onde 
Newton mostra que a Terceira Lei é "comprovada" para os impactos e reflexões, essa lei é 
estabelecida para os casos de atração principalmente através de uma argumentação que 
envolve uma reductio ad absurdum: se as atrações não fossem mutuamente iguais, então o 
sistema seria constantemente acelerado na direção daquele corpo cuja atração é maior, o 
que é contrário à Primeira Lei. Ora, argumentos dessa espécie não mostram propriamente 
que a Terceira Lei foi "comprovada" para as atrações, mas apenas estabelecem a 
necessidade lógica de admiti-la, uma vez que se tenha admitido antes a Primeira Lei.30 Na 
verdade, as dificuldades relacionadas à justificação da Terceira Lei estendem-se de certo 
modo às demais Leis do Movimento. Não se pode aceitar sem maiores explicações que 
"esses Princípios são deduzidos dos Fenômenos e tornados gerais pela Indução", como 
Newton diz numa carta a Cotes (28 de março de 1713), onde discutia justamente o estatuto 
das Leis do Movimento no seu sistema dedutivo: 

"assim como na Geometria a palavra Hipótese não é tomada num sentido tão 
amplo capaz de incluir os Axiomas e Postulados, na Filosofia Experimental 
não deve ser tomada num sentido tão amplo capaz de incluir os primeiros 
Princípios ou Axiomas que chamo leis do movimento. Esses Princípios são 
deduzidos dos Fenômenos e tornados gerais pela Indução: que é a mais alta 
evidência que uma Proposição pode ter nessa filosofia. E a palavra Hipótese 
é aqui usada por mim para denotar uma tal Proposição que não é um 
Fenômeno nem é deduzida de quaisquer Fenômenos, mas assumida ou 
suposta sem qualquer prova experimental."31 

As evidências fenomênicas que Newton apresenta como suporte das Leis do Movimento 
podem ser melhor interpretadas se as considerarmos a partir do sentido próprio de 
promover a axiomatização dos princípios da "mecânica racional", que Newton finalmente 
concretizou através dos "Axiomas ou Leis do Movimento". 

3.1.6. A axiomatização da "mecânica racional" e a justificação das Leis do Movimento 

Diante das demais teorias mecânicas conhecidas na época de Newton, a "mecânica 
racional" do Principia proporcionou um significativo progresso porque, entre outras coisas, 

                                                 
30 Segundo Perl, "o argumento de Newton envolve um Gedankenexperiment tal que se a terceira lei é violada, 
a violação da primeira lei segue-se necessariamente." (1966:590) 
31 Citada por Cohen (1971:241). 
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ostentava uma ordenação sistemática de suas diversas classes de proposições. Esse 
procedimento de dar um caráter sistemático à "mecânica racional", que pressupõe 
estabelecer distinções claras entre as diversas classes de proposições da teoria em virtude 
dos vínculos lógico-formais que mantêm entre si, é o que aqui considero ser a 
axiomatização que Newton promoveu através do Principia. Mas, para afirmar que Newton 
de fato tenha realizado tal axiomatização, é também importante identificar historicamente 
um modelo axiomático que possa ter orientado esse trabalho e, em seguida, avaliar se a 
axiomatização de Newton é adequada critérios metodológicos desse modelo. 

A principal dificuldade de realizar tal identificação e avaliação é que no séc. XVII 
apenas um único modelo axiomático estava suficientemente estabelecido, qual seja, o 
modelo introduzido por Aristóteles em seu Analíticos Posteriores, cuja aplicabilidade à 
axiomatização das matemáticas foi tão satisfatoriamente mostrada por Euclides nos 
Elementos que esse tratado se transformou no principal paradigma da axiomática 
aristotélica. Contudo, por mais que essa axiomática tenha influenciado o trabalho de 
Newton e seu sistema dedutivo tenha semelhanças profundas com o paradigma euclidiano, 
os critérios de Newton para escolher seus "axiomas ou leis do movimento" não se limitam 
às exigências de uma evidência apriorística, que orienta a escolha de axiomas nas chamadas 
"ciências matemáticas". A utilização de evidências empíricas para justificar os "axiomas ou 
leis do movimento" mostra sobretudo que Newton não os admitiu apenas como verdades 
necessárias a priori, nem derivou dessa propriedade dos seus princípios a prioridade que 
deveriam ter sobre as demais proposições do sistema teórico.32 Portanto, para analisar os 
critérios da axiomatização de Newton, teremos que levar em conta estas e outras 
modificações introduzidas por ele no modelo aristotélico-euclidiano, as quais certamente 
foram motivadas pelas particularidades do seu objeto de estudo. 

Não há dúvida de que Newton estivera empenhado em constituir um sistema 
axiomático para a mecânica desde a primeira versão do De Motu. Neste e nos manuscritos 
seguintes, Newton procura distinguir as diversas classes de proposições em função do 
status que devem ter no sistema dedutivo da teoria. Assim, encontramos sempre os 
enunciados ordenadamente distribuídos em definições, axiomas ou leis, teoremas 

                                                 
32 A verdade necessária dos "axiomas ou leis do movimento" não poderia ser assegurada pelo fato de que eles 
"são deduzidos dos Fenômenos e tornados gerais pela Indução", pois Newton reconhece a falibilidade do 
conhecimento assim obtido na Regra IV do Livro III do Principia e na Questão 31 da Opticks (ver seção 
4.3.1.). É certo que Newton conhecia o sentido aristotélico-euclidiano do termo "axioma", pois o poderia ter 
encontrado no Lexicon technicum (1704) de John Harris, cujo verbete "axioma" define esse termo como 
sendo "uma Noção comum, clara, auto-evidente e aceita, que não pode se tornar mais clara e evidente pela 
Demonstração" (citado por Cohen, 1981:188). 
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(proposições, problemas, lemas e seus respectivos corolários) e escólios.33 Todavia, poucas 
são as explicações dos critérios que ele utiliza para promover tal ordenação em definições, 
axiomas, teoremas etc. Não por acaso, um significativo pronunciamento de Newton sobre 
sua metodologia pode ser encontrado no De Gravitatione, onde estava justamente 
preocupado em estabelecer "fundamentos mais verdadeiros para as ciências 
mecânicas"(1979a:70) - o que mostra que suas preocupações com a axiomatização da 
mecânica são bem anteriores ao De Motu. Estas são as suas primeiras palavras no De 
Gravitatione: 

"É conveniente tratar a ciência da gravidade e do equilíbrio dos corpos 
fluídos e sólidos imersos nos fluídos através de dois métodos. Na medida em 
que esse estudo pertence às ciências Matemáticas, é adequado que eu 
abstraia o máximo possível de considerações Físicas. E, por essa razão, 
decidi demonstrar cada uma das proposições dessa ciência a partir de 
princípio abstratos e suficientemente conhecidos pelos estudiosos, 
estritamente à maneira dos Geômetras. Em seguida, visto que essa doutrina é 
considerada como sendo de algum modo afim à filosofia natural, na medida 
em que é apropriada aos muitos Fenômenos da filosofia natural que devem 
ser examinados, e assim, para que principalmente a utilidade dessa doutrina 
seja esclarecida e possivelmente a certeza de seus princípios seja 
confirmada, não me recusarei a também ilustrar as proposições com muitos 
experimentos; entretanto, de tal maneira que esse método mais livre de 
discussão disposto em Escólios não seja confundido com o primeiro, que é 
transmitido através de Lemas, proposições e corolários." (Hall e Hall, 
1962:90; 1979a:61) 

Em seguida, antes de iniciar a série de definições a partir das quais desenvolve seus 
argumentos contra doutrina do movimento de Descartes, Newton esclarece: "Os 
fundamentos a partir dos quais essa ciência pode ser demonstrada consiste ou nas 
definições de certos termos, ou em axiomas e postulados que ninguém nega." (1979a:61) 
Aqui Newton demonstra estar ciente das várias ordens de proposições que compõem as 
"ciências mecânicas", a ponto de saber a necessidade de distinguir claramente quais sejam 
                                                 
33 Não analiso aqui todas as implicações formais de considerar que esse sistema de proposições de Newton 
constitui um sistema axiomatizado. Assumo a posição de Moulines que, após analisar a ordenação sistemática 
das diversas proposições do Principia, conclui que se trata de "um sistema de estrutura muito clara, onde se 
estabelece formalmente e se distingue claramente os diversos tipos de proposições que o constituem (...) A 
construção de tal sistema não é arbitrária, mas segue regras metodológicas precisas e coerentes. E a relação 
entre axiomas e teoremas é, salvo contadas exceções, tanto dedutiva quanto o permitiam os padrões lógicos 
da época e a dificuldade da matéria. Em resumo, em qualquer acepção historicamente razoável do vocábulo 
'axiomatizar', Newton axiomatizou realmente a mecânica." (1987:118-119) 
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os "princípios" ou os "fundamentos a partir dos quais essa ciência pode ser demonstrada". 
Mas também o texto acima apresenta algumas indicações acerca dos critérios que Newton 
utiliza na escolha desses princípios e fundamentos. Esse critério pode ser assim resumido: 
que, enquanto pertinentes às "ciências matemáticas", os princípios sejam evidentes a todos 
(noção comum); mas que, enquanto pertinentes também à filosofia natural (isto é, para que 
demonstrem ter "utilidade" para a filosofia natural), possam ser confirmados pelos 
experimentos. Isso de certo modo esclarece e complementa a afirmação de Newton no 
início do Escólio das Leis do Movimento: "Até aqui, estabeleci os princípios que são 
retirados das matemáticas e confirmados por numerosas experiências." 

Para uma melhor compreensão dos critérios de Newton na escolha dos princípios da 
mecânica, é preciso levar em consideração as suas palavras no Prefácio da primeira edição 
do Principia: "o objetivo desse tratado é cultivar com acuidade a matemática na medida em 
que se relaciona com a filosofia." Nesse sentido, os princípios que Newton propõe devem 
ser "princípios matemáticos da filosofia". No esclarecimento de Newton a respeito das 
várias ciências envolvidas nesse tratado, a "mecânica racional", sendo uma ciência afim às 
matemáticas, é definida como sendo "a ciência, precisamente proposta e demonstrada, dos 
movimentos que resultam de quaisquer forças e das forças que são requeridas para gerar 
quaisquer movimentos."34 Mas as forças que Newton deseja investigar no Principia são 
"forças naturais" tais como "a gravidade, levidade, força elástica, resistência dos fluídos e 
forças dessa espécie, sejam elas atrativas ou impulsivas". Portanto, não basta que os 
princípios sejam "retirados das matemáticas", eles devem também mostrar a sua "utilidade" 
para a filosofia natural, particularmente para que, "a partir dos fenômenos do movimento, 
investiguemos as forças da natureza e, então, a partir dessas forças, demonstremos o 
restante dos fenômenos" - tarefa na qual Newton considera estar concentrada "toda 
dificuldade da filosofia". Isso explica por que Newton se preocupou em "ilustrar as 

                                                 
34 Como observa Garrison, "para Newton matemática e mecânica não são distinta uma da outra" (1987:618), 
a ponto de que as condições para algumas demonstrações da matemática são obtidas apenas pela mecânica 
(como, por exemplo, a geração das quantidades geométricas através do movimento no "cálculo das fluxões"). 
Todavia os esclarecimentos de Newton acerca das ciências afins ao seu sistema teórico não são suficientes 
quanto às relações entre a "mecânica racional" e a "filosofia natural", razão pela qual Garrison considera que 
a filosofia natural é uma parte da mecânica racional (cf. idem, p. 619). O caráter predominantemente 
matemático da mecânica racional fica mais claro no comentário da Def. V sobre a força centrípeta: "cabe aos 
matemáticos encontrar exatamente a força com a qual o corpo possa ser mantido em qualquer órbita dada 
com uma dada velocidade e, ao contrário, encontrar a trajetória curvilínea para a qual o corpo seja desviado a 
partir de qualquer lugar dado com uma dada velocidade." E as relações que a mecânica racional mantém com 
a filosofia natural (predominantemente experimental, enquanto "física") é melhor explicado no Escólio no 
final da Seção 11 do Livro I do Principia: "Na matemática devem ser investigadas as quantidades das forças e 
as razões [proporções] delas que se seguem de quaisquer condições supostas; a seguir, quando descemos à 
física, essas razões devem ser comparadas com os fenômenos, para que venhamos a conhecer quais condições 
das forças correspondem a cada um dos gêneros de corpos atrativos." 
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proposições com muitos experimentos", da maneira como de fato fez no Escólio (o lugar 
aqui é importante) das Leis do Movimento. A própria escolha dos experimentos nesse caso 
não foi aleatória; Newton tomou-os de algumas das teorias mecânicas mais bem 
estabelecidas experimentalmente de sua época. Talvez em virtude da consistência de seus 
princípios com aquelas descrições teóricas de experimentos, Newton tenha afirmado que 
esses princípios são "confirmados por numerosas experiências". Por outro lado, embora isto 
contrarie ainda mais o sentido mais óbvio da afirmação de Newton, talvez essas 
"numerosas experiências" confirmem não exatamente a verdade daquilo que os princípios 
enunciam, mas a prioridade axiomática que estes devem ter em relação às demais 
proposições do sistema teórico.35 

Seja qual for o sentido em que Newton considerou a confirmação experimental de 
seus princípios, essa concepção acerca da justificação dos princípios da filosofia natural em 
si mesma representou um significativo distanciamento da tradição cartesiana. Esse 
distanciamento é de certa forma aquilo que dá identidade ao programa de Newton, cuja 
preocupação em "refutar" a filosofia de Descartes inspirou grande parte de seus 
pronunciamentos metodológicos desde o De Gravitatione. Contra os cartesianos, o epíteto 
"deduzidos dos Fenômenos e tornado gerais pela Indução", usado para qualificar seus 
princípios, é repetido até quase a exaustão em vários escritos de Newton. Nesse contexto 
polêmico, há pelo menos um sentido inequívoco nessa concepção: Newton não admite que 
os princípios mecânicos da filosofia natural sejam apriorísticos ou justificados 
exclusivamente por verdades necessárias admitidas a priori. 

Não há dúvida que Descartes pretendeu ter estabelecido os princípios da sua física 
(principalmente as três "leis da natureza") deduzindo-os de princípios metafísicos auto-
evidentes, sobretudo da imutabilidade da vontade de Deus. Mas estas não são as únicas 
razões que Descartes apresentou para justificar seus princípios físicos. A respeito da 
primeira lei da natureza, Descartes afirma que a "experiência cotidiana, naquelas coisas que 
são lançadas (projiciuntur) confirma totalmente nossa regra" (1982b:63). A tendência 
retilínea dos movimentos, afirmada na segunda lei da natureza, "também é confirmada pela 
experiência, porque naquele momento em que a pedra é abandonada pela funda, ela não 
começará a mover-se para B, mas para C [ver fig. 1, seção 2.1.3.]" (ibidem). Finalmente, 
nos artigos conclusivos do Principia philosophiae, Descartes observa: "considerei as 
figuras, movimento e magnitudes dos corpos, do mesmo modo que examinei aquilo que 

                                                 
35 Esse sentido pode ser depreendido da análise de Moulines, segundo a qual os "axiomas" de Newton são 
"princípios de aplicação universal em todo campo coberto pela teoria" (1987:117), enquanto seus "escólios" 
são "indicações aplicativas", isto é, "indicações informais sobre as situações empíricas concretas às quais 
podem ser aplicadas as proposições estabelecidas matematicamente"(idem, p. 118). 
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deve seguir da colisão mútua desses corpos, segundo leis da Mecânica confirmadas pelas 
experiências precisas e cotidianas." (idem, p. 323) Portanto, do ponto de vista estritamente 
metodológico, as pretensões de Newton de que seus princípios são "confirmados por 
numerosas experiências", cumprem rigorosamente os mesmos preceitos de Descartes, que 
as exprimiu quase com as mesmas palavras.36 A diferença entre essas duas metodologias 
recai num outro aspecto que se segue daquela exigência, a saber, o grau de evidência ou de 
certeza que deve ser atribuído às proposições admitidas através da experiência. 

Na física de Descartes, as proposições admitidas pela "luz natural", isto é, 
proposições claras e distintas para a razão, devem dispor de um grau de evidência superior 
e, conseqüentemente, assumir a função de primeiros princípios no sistema dedutivo da 
teoria. É notoriamente nesse sentido que Descartes pretendeu ter deduzido a sua física a 
partir da metafísica.37 A validade das explicações físicas está em grande parte associada aos 
nexos lógicos que mantêm com aqueles princípios auto-evidentes. Mas, ao lado dessa 
classe muito restrita de proposições, Descartes introduz na Terceira Parte do Principia 
philosophiae, "Sobre o mundo visível",38 uma outra classe de proposições que são 
admitidas como "hipóteses". Na primeira seção dessa Terceira Parte (ver seção 2.2.1.), 
Descartes usa o termo hipótese para designar as diversas descrições do sistema solar, tanto 
aquela que ele mesmo propõe (a "hipótese" dos vórtices celestes) quanto aquelas propostas 
por Ptolomeu, Copérnico e Tycho Brahe, cujos sistemas "são considerados pelos 
Astrônomos não como verdadeiros, mas como convenientes aos fenômenos que deverão ser 
explicados (idoneae phaenomenis explicandis)" (Art. 15; 1982b:85).39 

                                                 
36 Na versão francesa do Principia philosophiae, que não utilizei aqui pois às vezes traduz "confirmata" 
(confirmada) por "prouvée" (provada), as últimas palavras de Descartes na citação anterior são "loix des 
mechaniques, dont la verité peut être prouvée par une infinité d'experiences." (1989:318; o itálico é meu) 
37 Apesar de Descartes nunca ter declarado textualmente tal coisa, os comentadores concordam que vários de 
seus pronunciamentos são nesse sentido (cf. Hatfield, 1979:119; Clarke, 1979:95). 
38 O termo "mundo" (mundo) é usado aqui também no sentido de "sistema do mundo", isto é, o sistema físico 
da Terra, planetas, satélites, cometas, Sol e estrelas fixas. 
39 No Art. 38, ao analisar os argumentos daqueles que aderem à hipótese de Tycho Brahe por rejeitarem a 
hipótese de Copérnico, Descartes conclui que, "pela hipótese deles, a razão pela qual se deveria atribuir o 
movimento ao Céu e o repouso à Terra é imaginária e depende apenas da fantasia deles; enquanto a razão 
pela qual eles poderiam dizer que a Terra se move é evidente e certa." (1989:120) Gueroult, apoiado 
sobretudo nessa passagem, considera que Descartes admitia a hipótese de Copérnico como sendo uma 
"descrição autêntica" dos fenômenos (1954:25). Esse sentido não é absolutamente claro nessa passagem, mas 
não pretendo discutir a possível adesão de Descartes ao copernicanismo, ainda que não o tenha professado 
publicamente. Aqui interessa mais a leitura que Newton fez de Descartes. Nesse sentido, é possível que 
Newton tenha percebido aquela que talvez fosse a principal razão para Descartes assim proceder: a inclusão 
em 1630 da tese cosmológica copernicana entre as doutrinas proibidas pelo Santo Ofício (cf. idem, p. 26; 
Koyré, 1965:105; Araújo, 1990:72-73). No De Motu corporum, que contém um rascunho da doutrina do 
movimento, espaço e tempo absolutos, Newton diz que "os vulgos que não sabem abstrair os pensamentos 
das coisas sensíveis, falam sempre das quantidades relativas, e de tal modo que seria absurdo para os sábios 
ou os profetas falarem de outra maneira com eles. Portanto, a sagrada escritura e os escritos Teológicos 
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Por outro lado, na segunda seção dessa Terceira Parte do Principia philosophiae, 
Descartes parece ter como objetivo explicar a "verdadeira natureza desse mundo visível" 
(Art. 42; 1982b:98), onde se esperaria então encontrar uma explicação do sistema do 
mundo descrito na seção anterior a partir de suas causas verdadeiras. Para tanto é preciso 
que (i) sejam empregados apenas princípios auto-evidentes (evidentissime), (ii) as 
consequências retiradas deles sejam deduzidas matematicamente e (iii) essas consequências 
estejam de acordo com as experiências (cf. Art. 43; idem, p. 99). Todavia, quando parece 
que finalmente iniciará a explicação dos efeitos pelas causas, Descartes insere a seguinte 
advertência: 

"Contudo, para que não parecêssemos ser extremamente arrogantes se, 
filosofando sobre coisas tão importantes, afirmássemos que a verdade 
genuína dessas coisas foram descobertas por nós, preferiria assumir uma 
posição neutra e, ainda mais, propor todas as coisas que estão para ser 
expostas a seguir como sendo hipóteses (tanquam hypothesin)." (Art. 44; 
ibidem) 

Mas Descartes adverte também que mesmo essas "hipóteses" podem ser de alguma 
"utilidade" para os designos da ciência: 

"Ainda que julguemos essas hipóteses como sendo falsas, acreditarei que eu 
terei feito o bastante se tudo aquilo que for deduzido delas estiver de acordo 
com as experiências: pois assim perceberemos nelas tanta utilidade para a 
vida quanto na reflexão (cogitatione) da própria verdade." (ibidem)40 

Embora seja preciso complementar esta exposição com indicações mais precisas acerca da 
extensão das classes de proposições que adquirem então o caráter de hipóteses,41 é certo 

                                                                                                                                                     
devem ser sempre entendidos em termos das quantidades relativas, e incorreria num erro crasso quem daí se 
lançasse a disputas sobre os movimentos filosóficos das coisas naturais." (Whiteside, 1967-1980, vol. 6, p. 
192) 
40 O texto da versão francesa prossegue: "pource qu'on s'en pourra servir en mesme façon pour disposer les 
causes naturelles à produire les effects qu'on desirera." (1989:123) 
41 A extensão daquilo que é auto-evidente (princípios derivados de verdades a priori) e daquilo que é 
hipotético (princípios derivados da experiência) na física de Descartes tem sido objeto de constantes revisões 
entre os comentadores (ver Clarke, 1979; Skellariadis, 1982). Embora no Art. 44 que vimos acima, Descartes 
pareça estender o caráter hipotético para toda sua física sob a alegação de não parecer "arrogante", adiante no 
Art. 46, ele especifica de maneira mais clara o que deve ser suposto e por que deve ser suposto: "Por aquilo 
que foi afirmado antes, está assegurado (constat) que todos os corpos do mundo são constituídos de uma 
única e mesma matéria, divisível em toda sorte de partes, que se encontra agora dividida em muitas partes que 
são movidas diversamente e têm um movimento de algum modo circular, e que sempre a mesma quantidade 
de movimento é conservada no universo. Mas, quais as magnitudes das partes dessa matéria, qual a 
velocidade em que são movidas e quais os círculos que descrevem, não podemos determinar apenas pela 
razão: porque essas coisas poderão ser combinadas de diferentes modos por Deus, e qual desses modos ele 
escolheu deve ser ensinado pela experiência. E por isso nós somos livre para supor (assumere) seja o que for 
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que a física cartesiana admite proposições que não sejam exatamente "deduzidas" dos 
princípios auto-evidentes e sobre as quais se tenha apenas uma "certeza moral", na medida 
em que suas consequências estejam "de acordo com as experiências". 

Isto pode auxiliar-nos na compreensão das estratégias metodológicas de Newton 
para fundamentar seus princípios diante da física cartesiana. Para Newton, os princípios a 
partir dos quais ele demonstra as proposições do Principia são "retirados das matemáticas e 
confirmados por numerosas experiências", o que equivale dizer que além da evidência 
matemática, a filosofia natural poderia dispor apenas de evidências experimentais para 
legitimamente estabelecer os seus princípios mecânicos. Se estes fossem os únicos 
fundamentos dos "axiomas ou leis do movimento" enunciados no Principia, certamente 
seriam considerados pelos padrões metodológicos da física cartesiana como sendo 
"hipóteses". Absolutamente este não é o caso, visto que Newton sempre se preocupou em 
fornecer uma explicação dos princípios que empregou à maneira de Descartes, isto é, 
explicando-os pelas suas causas.42 No entanto, na seção do Principia onde enuncia as Leis 
do Movimento, Newton não apresenta qualquer explicação dessa espécie; ele apenas 
preocupa-se em mostrar que aqueles princípios enunciados são "confirmados pela 
experiência". É significativo, por exemplo, que ele tenha suprimido a expressão "pela força 
ínsita" do enunciado da Primeira Lei, que aparece nos manuscritos anteriores ao De Motu 
corporum, liber primus e que exerce uma função explicativa nesse enunciado, na medida 
em que fornece a causa da persistência dos corpos em seus estados inerciais. Portanto, 
Newton compreende a justificação experimental como sendo suficiente para que seus 
"axiomas ou leis do movimento" sejam admitidos na filosofia natural, sem com isso 
atribuir-lhes o estatuto de "hipóteses", mas estabelecendo-os como verdadeiros 
"princípios". 

A justificação de Newton para os seus princípios não são absolutamente 
satisfatórias diante das exigências metodológicas de Descartes pois, enquanto os concebe 
como "causas segundas" do movimento, Newton julga poder fundamentá-los sem vinculá-
los a alguma outra causa de ordem superior ("causa primeira"); por outro lado, enquanto 
alega apenas que eles são "confirmados por numerosas experiências", Newton recusa-se em 
admiti-los somente como "hipóteses". Essas diferenças metodológicas motivarão as críticas 
dos cartesianos ao sistema de filosofia natural de Newton após a publicação do Principia e, 
conseqüentemente, as réplicas de Newton, que serão marcadas pela defesa das evidências 
obtidas através da experiência, independente das explicações posteriores a respeito das 

                                                                                                                                                     
a respeito daquelas coisas, contanto que aquilo que se segue do que nós supomos esteja de acordo com a 
experiência (cum experientia consentiunt)." (1989:124) 
42 Essas explicações de Newton serão analisadas adiante (seção 4.2.1.) 
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"causas primeiras" desses fenômenos. Uma análise mais completa dos aspectos 
metodológicos envolvidos na fundamentação da filosofia natural de Newton será realizada 
mais adiante, juntamente com a análise do "sistema do mundo" apresentado no Livro III do 
Principia. Essas primeiras considerações acerca da metodologia de Newton me parecem ser 
suficientes para esclarecer as características teóricas mais gerais do seu sistema de filosofia 
natural e como as exigências geradas por essas características operaram na escolha dos 
princípios mecânicos. A análise comparativa com os padrões metodológicos do sistema 
físico de Descartes revelaram alguns dos principais problemas que Newton enfrentou na 
fundamentação de seu próprio sistema, com os quais ele se ocupou principalmente após a 
publicação da primeira edição do Principia (1687) e que provocaram vários acréscimos e 
modificações nas edições seguintes (1713, 1726), particularmente no Livro III. 
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3.2. AS CONDIÇÕES DINÂMICAS PARA AS LEIS DE KEPLER 

Nada melhor para descrever o que Newton fez ao longo de todo Livro I do 
Principia do que tomá-lo, segundo suas próprias palavras no prefácio do autor à primeira 
edição do Principia (1687), como um tratado completo de "mecânica racional". Nessa 
primeira parte do Principia, ao investigar os movimentos que se realizam sob diversas 
condições de força, Newton estabeleceu o que pode ser considerado a equivalência entre as 
leis do movimento planetário de Kepler e a lei do inverso do quadrado das distâncias para 
as forças centrípetas, pretendendo mostrar que esta é a condição necessária e suficiente para 
que os movimentos em torno de um centro de força realizem-se segundo as leis descritas 
por Kepler. Nas seções a seguir, serão analisadas somente aquelas proposições 
estreitamente vinculadas a esse objetivo, visto que, por ser um tratado completo de 
"mecânica racional", o Livro I (bem como o Livro II, que trata dos movimentos nos meios 
resistentes) contém diversas outras proposições a respeito das condições de outros 
movimentos. 

É importante não perder de vista o processo de formação das idéias de Newton que 
vínhamos acompanhando até aqui. Por isso, na análise das proposições do Livro I do 
Principia, freqüentemente farei referência às proposições correspondentes do De Motu, 
onde Newton submeteu pela primeira vez as leis de Kepler ao rigoroso tratamento da 
mecânica racional. 

Outro aspecto importante que deve ser observado é o caráter essencialmente 
matemático que Newton pretende dar às "forças", tomando elas mesmas como sendo 
quantidades matemáticas postuladas a fim de proceder os cálculos das condições dos 
movimentos. Portanto, não se deve esperar encontrar no Livro I qualquer pronunciamento 
de Newton acerca da realidade física das forças, embora faça uso de termos como 
"impulsos" e "atrações" para designar as causas dos movimentos. O razoável rigor com que 
Newton procede com respeito a esse entendimento matemático das forças torna 
recomendável atender a sua advertência no final do comentário da Def. VIII: 

"Portanto, precavenha-se o leitor para que não pense que eu defino por essas 
palavras [atração, impulso, etc.] qualquer espécie, ou modo de ação ou causa 
ou razão física, ou atribuo verdadeira e fisicamente forças aos centros (que 
são pontos matemáticos), se afirmo que os centros atraem ou que as forças 
são centrais." 

Da mesma forma, no Escólio no final da Seção 11 do Livro I do Principia, Newton adverte 
novamente: 
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"Tomo aqui a palavra atração de modo genérico para qualquer tendência dos 
corpos a aproximarem-se mutuamente (...). E no mesmo sentido genérico 
utilizo o termo impulso, ocupando-me neste tratado não das espécies de 
forças e qualidades físicas, mas das quantidades e proporções matemáticas, 
como expliquei nas definições. Na matemática devem ser investigadas as 
quantidades das forças e as razões [proporções] delas que se seguem de 
quaisquer condições supostas; a seguir, quando descemos à física, essas 
razões devem ser comparadas com os fenômenos, para que venhamos a 
conhecer quais condições das forças correspondem a cada um dos gêneros 
de corpos atrativos. 

Não é bom pensar que esse procedimento de Newton seja apenas retórico pois, como 
vimos, o desenvolvimento anterior de suas investigações deve muito a essa concepção 
metodológica de tratar separadamente os problemas quantitativos, antes de investigar os 
fundamentos empíricos e físicos das noções envolvidas nas suas soluções. Mas, para que 
também não se pense que a ciência newtoniana se resume à mecânica racional, basta 
lembrar que Newton se envolveu com a derivação dinâmica das leis de Kepler em virtude 
de um problema pertinente à filosofia natural, qual seja, investigar os fenômenos do 
movimento e as "forças da natureza". No próximo capítulo, quando analisaremos o Livro 
III do Principia, veremos que Newton finalmente "desce à física" para estabelecer um 
"sistema do mundo" baseado na gravitação universal, o que lhe obrigou a ocupar-se das 
"espécies de forças e qualidades físicas". 

3.2.1. A lei do inverso do quadrado da distância para as trajetórias circulares 

O primeiro passo de Newton no sentido de estabelecer as condições de força para as 
leis de Kepler foi demonstrar que a lei das áreas (segunda lei de Kepler) segue-se da 
suposição de que um corpo com movimento inicial inercial seja submetido à ação de uma 
força continuamente dirigida para o ponto em torno do qual as áreas são determinadas. Eis 
o que Newton enuncia e demonstra no Teorema 1 do De Motu.43 A mesma relação é 
demonstrada na Prop. 1 do Principia, onde é suposto que o tempo foi dividido em partes 
iguais e, na primeira parte do tempo, um corpo percorre por sua força ínsita a reta AB [fig. 
1]. Se nada o impedir, pela Primeira Lei do Movimento, ele alcançará na segunda parte do 
tempo o ponto c, visto que a reta Bc é igual à reta AB. Assim o corpo terá percorrido as 

                                                 
43 As referência que farei a seguir do De Motu (U.C.L. MS Add. 3965.7, fólios, 40-54) foram retiradas da 
edição de Hall e Hall (1962:243-292), que reproduz a versão modificada desse tratado escrita após o final do 
ano de 1684. 
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áreas iguais ASB, BSc em tempos iguais.44 Mas, no ponto B atua sobre o corpo "uma força 
centrípeta com um grande impulso", 
desviando-o para a reta BC. Como cC é 
paralela a BS e encontra BC em C, no final 
da segunda parte do tempo, o corpo 
encontrar-se-á em C, conforme o Corol. 1 
das Leis do Movimento (ver seção 3.1.2.). E 
como Cc é paralela a SB, o triângulo SBc 
será igual ao triângulo SBC e, 
conseqüentemente, também será igual ao 
triângulo SAB. 

Analogamente, prova-se que, se a 
força centrípeta age sucessivamente em C, 
D, E, etc., os triângulos SCD, SDE, SEF são 

iguais aos triângulos SAB, SBC e entre si. Logo, componendo, "quaisquer somas SADS, 
SAFS daquelas áreas, estão uma para a outra como os tempos nos quais são descritas." 
Agora, aumentando o número e diminuindo a largura dos triângulos in infinitum, seu 
perímetro final ADF será uma linha curva.45 E por essa razão "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 descritas, serão, também nesse caso, proporcionais àqueles tempos."46 

Assim, Newton demonstra que "As áreas que os corpos que giram descrevem por 
meio de raios traçados até um centro de força imóvel de fato situam-se nos mesmos planos 
imóveis, e são proporcionais aos tempos nos quais elas são descritas." A proporcionalidade 
entre as áreas e os tempos é, portanto, provada para qualquer condição de força centrípeta e 
para qualquer linha curva particular descrita sob a ação daquela força. Na Prop. 2 do 
Principia, Newton prova a conversa da Prop. 1, isto é, que a lei das áreas implica uma força 
continuamente dirigida para o ponto em torno do qual as áreas são descritas - embora aqui 
seja acrescentado que tal ponto está "imóvel ou move-se com um movimento retilíneo 

                                                 
44 Dessa forma, Newton estabelece uma primeira relação entre a lei de inércia e a lei das áreas para qualquer 
movimento retilíneo uniforme, demonstrando que "em um movimento puramente inercial, o corpo móvel 
descreverá áreas iguais em relação a qualquer ponto fora da linha de seu movimento." (Cohen, 1980:174 e 
251; os itálicos são meus). 
45 Pelo Corol. 4 do Lema 3 do Livro I do Principia, onde tal perímetro é considerado o "limite curvilíneo de 
figuras retilíneas". 
46 Pelo Corol. 4 do Lema 7 do Livro I do Principia, segundo o qual, como a razão última entre a corda, o 
arco e a tangente é uma razão de igualdade (Lema 7), "todas essas linhas podem ser substituídas entre si em 
toda argumentação sobre razões últimas." 

Fig. 1
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uniforme." A seguir, na Prop. 3, introduz um segundo corpo em torno do qual o primeiro 
move-se descrevendo áreas proporcionais aos tempos. Nesse caso, o primeiro corpo será 
impelido por uma força composta da força centrípeta que tende para o centro do outro 
corpo e de "toda força aceleradora pela qual aquele outro corpo é impelido."47 A prova, 
evidentemente, envolve o princípio de que o centro comum de gravidade de dois ou mais 
corpos não tem seu estado de movimento ou de repouso alterado pelas ações mútuas dos 
corpos, estabelecido no Corol. 4 das Leis do Movimento. 

As duas últimas proposições (Props. 2 e 3) não possuem correspondentes no De 
Motu.48 As correspondências voltam a parecer na Prop. 4 que, da mesma forma que o Teor. 
2 do De Motu, apresenta a medida geral das forças centrípetas que agem sobre corpos que 
giram com movimentos uniformes e iguais em círculos diferentes.49 Newton mostra que 
essas forças são proporcionais aos "quadrados dos arcos descritos no mesmo tempo 
divididos pelos raios dos círculos". Na Prop. 4 do Principia é demonstrado que, como os 
movimentos são uniformes e, por isso mesmo, descrevem áreas iguais em tempos iguais, as 
forças que gera esses movimentos tendem para os centros dos círculos, pelas Props. 1 e 2. 
De modo que essas forças "estão entre si como o seno verso de arcos descritos nos menores 
tempos iguais, pelo Corol. 4 da Prop. 1; isto é, como os quadrados dos mesmos arcos 
divididos pelos diâmetros dos círculos, pelo Lema 11."50 Portanto, em quaisquer tempos 

                                                 
47 Deve notar que nessas primeiras proposições do Livro I, Newton considera os corpos independentemente 
de suas massas ou, como ele mesmo diz, como "pontos matemáticos". Por isso a única medida de força 
cabível nesse caso é a "quantidade aceleradora". 
48 O motivo dessa omissão torna-se óbvio se observarmos que a principal aplicação dessas proposições 
encontra-se no Livro III, onde são investigados sistemas de três corpos, como no caso da Lua, Terra e Sol, 
que são submetidos à ação de duas diferentes "forças aceleradoras" - um tema ainda ausente nas investigações 
de Newton na época do De Motu. 
49 A utilização de mais que um corpo movendo-se em círculos diferentes para estabelecer a relação 
investigada, deve-se ao modo de Newton argumentar em termos de proporções, que necessitam de ao menos 
duas razões para estabelecer uma relação de proporcionalidade entre elas. A teoria das proporções é a 
linguagem matemática do Principia, sendo que Newton quase nunca expressa seus cálculos em termos de 
funções ou de equações (cf. De Gandt, 1987a:116). 
50 No Lema 11, Newton utiliza o "seno verso" (sagitta) pela primeira vez nos seus cálculos, definindo-o 
implicitamente como o quadrado da corda que subtende o arco (para o qual o seno verso é estabelecido) 
dividido pelo diâmetro do círculo que compreende esse arco. Na figura abaixo, o seno verso do arco AB 
equivale ao comprimento AC tomado sobre o diâmetro AD do círculo ABD. Aqui temos, pelo Teorema de 
Pitágoras, que AB²=BC²+AC²; mas como, pela mesma razão, BC²=BD²-CD², então AB²=(BD²-CD²)+AC². 
Mas também BD²=AD²-AB² e, portanto, AB²=[(AD²-AB²)-CD²]+AC². Realizando as transformações, 
teremos que AC=AB²/AD. 
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iguais, "as forças serão como o quadrado de 
quaisquer arcos descritos no mesmo tempo 
divididos pelos raios dos círculos." 

Na demonstração do Teor. 2 do De 
Motu, cujo enunciado é o mesmo da Prop. 4 
do Principia, há uma particularidade que 
merece ser discutida aqui. Newton supõe dois corpos que giram nos círculos BD, bd e 
descrevem nos mesmos tempos os arcos BD, bd [fig. 2]. Dessa construção segue o seu 
argumento: 

"Apenas pela força ínsita, eles descreveriam as tangentes BC, bc, iguais a 
esses arcos; as forças centrípetas são aquelas que desviam constantemente os 
corpos para as circunferências, assim as forças centrípetas estão entre si 
como as distâncias atravessadas por meio delas, CD, cd; isto é, prolongando 
CD, cd até F, f, elas estão entre si como BC CF2  está para bc cf2 , ou como 
BD CF2 1

2  está para bd cf2 1
2 . Afirmo que as distâncias BD, bd são muito 

pequenas e diminuem in infinitum, de modo que para 1
2 CF e 1

2 cf pode-se 

escrever os raios dos círculos SB, sb, por tal fato demonstra-se a 
proposição." (Hall e Hall, 1962:248) 

O aspecto relevante dessa demonstração é sua semelhança com aquela que Newton realizou 
no manuscrito U.C.L. MS Add. 3958.5, fólios 87,89 (ver seção 2.1.4.), por volta de 1669, 
exceto pela espécie da "força" envolvida na relação que ele deseja demonstrar: naquele 
manuscrito, o conatus a centro e, no De Motu, a vis centripeta. O procedimento é 
basicamente o mesmo em ambos os casos: a ação da força é representada pelo "desvio" que 
o corpo sofre em sua trajetória, a qual ele teria percorrido no mesmo tempo em que 
percorre aquela para onde é desviado. No caso do conatus a centro, o corpo é desviado da 
trajetória circular, se a tendência de seu movimento não for impedida de alguma forma. No 
caso da vis centripeta, ao contrário, o corpo é desviado de sua trajetória inercial, na qual o 
                                                                                                                                                     

 

Na fig. 1 acima, referente à Prop. 1, pode-se observar que o seno verso do arco 
AC é igual à metade do segmento BV. No caso de um corpo que gira 
uniformemente em torno de S, Newton diz no Corol. 3, Prop. 1, que "as forças 
[centrípetas] em B e E estão entre si na razão última das diagonais BV e EZ... " E 
a seguir , no Corol. 4, Prop. 1, ele diz que essas forças "estão entre si como os 
senos versos de arcos iguais que convergem para o centro de força e que 
bissectam as cordas, quando esses arcos são diminuídos in infinitum." No caso da 
Prop. 4, Newton usa novamente a igualdade entre o arco e a corda em suas razões 
últimas, estabelecida no Lema 7, para fazer a inferência acima. 

 

B

C
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S
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corpo é impedido de prosseguir pela ação dessa força. As referências ao período anterior 
das investigações de Newton prosseguem nos corolários que seguem tanto do Teor. 2 do De 
Motu quanto da Prop. 4 do Principia. 

Inicialmente, no Corol. 1, Prop. 4 do Principia (De Motu, Teor. 2, Corol. 1), 
Newton toma os arcos, isto é, os espaços percorridos pelos corpos nos mesmos tempos 
como sendo proporcionais a suas velocidades, e transcreve aquele resultado em termos da 
velocidade. Se os arcos descritos são como as velocidades dos corpos, então F V R2∝ , 
onde F é a força centrípeta, V a velocidade e R o raio. No Corol. 2, Newton agora rescreve 
esse resultado em termos do tempo. Se os tempos estão na razão composta diretamente das 
razões dos raios e inversamente das razões das velocidades, então F R T2∝ , onde T é o 
tempo. Finalmente, no Corol. 6 (De Motu, Teor. 2, Corol. 5), se T R2 3∝ , isto é, a terceira 
lei de Kepler, então F 1 R2∝ . No Escólio dessa proposição, Newton observa que "o caso 
desse sexto Corolário prevalece nos corpos celestes (como Wren, Hooke e Halley 
separadamente observaram)"; e, no Escólio do Teor. 2 do De Motu, que o "caso do 
Corolário quinto [isto é, T R2 3∝ ] sustenta-se nos Planetas maiores que giram em torno do 
Sol e nos menores que giram em torno de Júpiter, agora estabelecidos pelos Astrônomos."51 
Ao lado disso, no Principia, Newton acrescenta algo que procede exclusivamente de suas 
idéias mais recentes: "por meio da Proposição anterior e de seus corolários podemos 
descobrir a proporção de uma força centrípeta para qualquer outra força conhecida, como a 
da gravidade." Como Newton observa, isso foi o que fez Huygens, em seu "célebre tratado 
sobre o Horologium Oscillatorium", ao comparar a força da gravidade com a força 
centrífuga, e é justamente isso que ele próprio fará no Livro III do Principia, ao comparar a 
força centrípeta necessária para manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade 
terrestre e daí concluir que essas duas são uma única e mesma força. 

Uma vez estabelecida a lei das áreas para quaisquer condições de forças centrípetas 
e a razão inversa do quadrado das distâncias nos movimentos circulares quando os 
quadrados dos tempos são proporcionais aos cubos das distâncias até o centro, Newton 

                                                 
51 Embora faça aqui explícita referência à terceira lei de Kepler, Newton não cita o nome do seu autor. O 
mesmo ocorre com a lei das áreas e a seguir com lei das órbitas elípticas, a qual no De Motu Newton havia 
explicitamente atribuído a Kepler (ver Hall e Hall, 1962:253). A única referência a Kepler no Principia 
ocorre apenas no Fenômeno IV do Livro III, onde Newton reconhece que a razão sesquiáltera (3/2) para o 
caso dos movimentos dos planetas foi "determinada (inventa) por Kepler". As referências a Wren, Hooke e 
Halley deve-se ao período em que Halley e Newton trocaram correspondências sobre a reivindicação de 
Hooke da prioridade na descoberta da lei do inverso do quadrado. Halley informou a Newton que tanto ele 
quanto Wren haviam chegado à mesma conclusão que Hooke, embora reconhecessem que não saberiam 
derivar as órbitas descritas segundo essa lei. Na época em que preparava a primeira edição do Principia, 
Halley sugeriu a Newton que diplomaticamente fizesse alguma referência Hooke. Assim Newton introduziu 
esse parágrafo que, bem entendido, dá mais crédito a Huygens que é citado a seguir do que a Hooke, cuja 
contribuição diluiu-se ao lado de Wren e Halley. 
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inicia uma série de proposições com o objetivo de determinar uma medida geral, ou uma 
"lei", para a força centrípeta que move um corpo numa órbita elíptica. Na Prop. 6 do 
Principia, Newton propõe uma extensão da razão da força centrípeta nos movimentos 
circulares uniformes para qualquer órbita, da qual se saiba apenas que o centro para onde 
tende a força é imóvel. Por essa proposição, nesse caso, a força centrípeta no ponto médio 
do arco que o corpo descreve no "tempo mínimo" será proporcional diretamente ao seno 
verso desse arco e inversamente ao quadrado do tempo. Nas últimas edições do Principia, 
Newton demonstra essa proposição apenas por referência a corolários de proposições 
demonstradas anteriormente,52 mas na primeira edição do Principia e no De Motu (Teor. 
3), ele utiliza um caso particular para provar a relação enunciada. Essa prova também 
figura na segunda e terceira edições do Principia (1713, 1726) como o Corol. 1 da Prop. 6. 

No Corol. 1 Prop. 6 (De Motu, Teor. 3), 
Newton representa a "órbita qualquer" pela 
linha curva APQ [fig. 3] que o corpo P 
descreve ao girar em torno de S. Seja ZPR a 
tangente a essa curva em P; QR uma reta 
paralela à reta SP; e a reta QT perpendicular à 
reta SP. Então, Newton conclui que "a força 
centrípeta será inversamente como o sólido 
SP QT QR2 2× , se o sólido for tomado 
daquela grandeza que finalmente adquire quando os pontos P e Q coincidem." A 
justificação desse resultado consiste em mostrar que QR, pelo Corol. 4, Prop. 1, é igual ao 
seno verso do dobro do arco QP, e que o dobro do triângulo SQP (ou o paralelogramo 
SP QT× ) é proporcional ao tempo no qual esse arco duplo é descrito (Prop. 1). Logo, pela 
Prop. 6, a força centrípeta será como QR SP QT2 2× .53 

O principal passo dessa demonstração consiste em considerar o "desvio" QR como 
sendo proporcional ao quadrado do tempo. Convém notar que Newton não pode representá-
lo através de outras propriedades geométricas da curva APQ como fez, por exemplo, no 
Teor. 2 do De Motu, pois essa curva é indefinida. Então, ele recorre às propriedades 
dinâmicas dos movimentos estabelecidas nos Lemas 10 e 11 da Seção 1 do Principia. O 
Lema 10 enuncia que "os espaços que um corpo descreve impelido por uma força qualquer 

                                                 
52 Pois, pelo Corol. 4, Prop. 1, temos que as forças são como os senos versos dos arcos descritos. Mas, pelos 
Corols. 2 e 3, Lema 11, o seno verso é de uma só vez como o quadrado do tempo e a força. Portanto, a força é 
diretamente como o seno verso e inversamente como o quadrado do tempo. 
53 Notem que "o afastamento QR não é em geral uma linha reta, e somente pode ser assim considerado 
quando é - como aqui, felizmente - suposto que seja uma magnitude infinitesimal de segunda ordem." 
(Whiteside, 1970b:122). 

Fig. 3
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finita, seja essa força determinada e imutável, seja a mesma continuamente aumentada ou 
diminuída, estão exatamente no início do movimento na razão duplicada dos tempos." Isso 
significa uma generalização da lei de Galileu para os efeitos da gravidade ainda mais ampla 
que aquela feita por Newton em seus primeiros estudos mecânicos (ver seção 2.1.4.), pois 
agora essa lei aplica-se não apenas a qualquer força constante que atue como a gravidade, 
mas também a qualquer força que varie continuamente, contanto que se considere sua ação 
"exatamente no início do movimento" (ipso motus initio). Daí segue-se que o "desvio" QR, 
gerado pela força centrípeta, é proporcional ao quadrado do tempo. Além disso, como QR é 
igual ao seno verso do arco cujo ponto médio é P, a força que age no ponto P é diretamente 
proporcional a QR e inversamente proporcional ao quadrado do tempo, isto é, SP QT2 2× , 
"quando os pontos P e Q coincidem" ou formem "um arco qualquer nascente exatamente 
neste momento" (arcuum quemvis jamjam nascente). 

Antes de prosseguirmos, há um aspecto que deve ser observado com respeito ao 
"tratamento desviacional" das forças centrais antes e depois do Principia. Nos manuscritos 
anteriores ao Principia, seja no U.C.L. MS Add. 3958, seja no De Motu, os "desvios" são 
aparentemente considerados como sendo diferenças entre duas trajetórias possíveis (uma 
inercial e outra circular) ou, quando muito, são "distâncias atravessadas" (spatia superata) 
entre essas duas trajetórias. De outra forma, no Principia, por força do Corol. 1 das Leis do 
Movimento, os "desvios" têm o caráter de trajetórias virtuais dos corpo que, juntamente 
com outras trajetórias virtuais ao longo das tangentes, compõem as trajetórias reais dos 
corpos (cf. De Gandt, 1987a:122-123). Essa composição é ainda mais clara quando Newton 
iguala os "desvios" aos senos versos dos arcos percorridos pelos corpos, representando a 
trajetória virtual do corpo sobre o raio desse arco e, conseqüentemente, no interior de sua 
trajetória real. 

Uma segunda razão através da qual a mesma força pode ser obtida é apresentada no 
Corol. 3, Prop. 6. Trata-se de mostrar que, se tal "órbita em torno de qualquer centro" (para 
a qual é válida a primeira razão, QR SP QT2 2× ) "formar com um círculo o menor ângulo 
de contato ou seção, tendo a mesma curvatura e o mesmo raio de curvatura no ponto P", 
tomando PV (ver fig. 3) como uma corda desse círculo que passa pelo centro de força S, 
então "a força centrípeta será inversamente como o sólido SY PV2 × ", onde SY é uma 
perpendicular traçada a partir de S sobre a tangente PR.54 E, finalmente, no Corol. 5, Prop. 

                                                 
54  A seguir Newton apenas afirma "Pois PV é QP²/QR" - a mesma justificativa que usa no Lema 11 para 
inferir que o quadrado da corda (AB) é igual ao retângulo formado por outra corda (AG) traçada a partir da 
extremidade da primeira e o seno verso (DB) do ângulo de contato entre a tangente e a circunferência. 
Supondo, portanto, que PV=QP²/QR, e que "os retângulos SY·QP e SP·QT são iguais"(cf. Corol. 2, Prop. 6), 
temos que a força centrípeta é proporcional a 1/SY²·PV. É importante notar que o Corol. 3, Prop. 6, foi 
introduzido apenas a partir da 2ª ed. do Principia (1713) e isso deve explicar em parte as provas alternativas 
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6, esses resultados são enunciados sob a forma em que serão operacionalizados nas 
proposições seguintes: 

"Portanto, se for dada uma figura curvilínea qualquer APQ, e nela for dado 
também o ponto S, para o qual a força centrípeta é continuamente dirigida, 
pode ser encontrada a lei da força centrípeta pela qual um corpo é retido no 
perímetro dessa figura, desviado continuamente da trajetória retilínea e 
girando a descreve. Certamente, pode ser encontrada calculando ou o sólido 
SP QT QR2 2×  ou o sólido SY PV2 ×  inversamente proporcionais a essa 
força. Daremos exemplos dessas coisas nos problemas seguintes." 

3.2.2. A lei do inverso do quadrado da distância para as trajetórias elípticas 

Na Prop. 7, Newton determina a "lei da força centrípeta" que tende para "um ponto 
qualquer dado" (No De Motu, Prob. 1, para "um ponto qualquer na circunferência"). Nas 
proposições seguintes, Props. 8 e 9, é requerido encontrar a lei das forças centrípetas que 
tendem para o centro de um semicírculo (cujo centro está "tão remoto" que seus raios 
possam ser considerados paralelos) e de uma espiral, respectivamente - ambas sem 
correspondentes no De Motu. Na Prop. 10 (De Motu, Prob. 2), o movimento em uma seção 
cônica é introduzido e será derivada a "lei da força centrípeta que tende para o centro de 
uma elipse", qual seja, diretamente como a distância PC [fig. 4]. E, finalmente, na Prop. 11, 
Newton determina a "lei da força centrípeta que tende para o foco da elipse", qual seja, 
inversamente como o quadrado da distância do corpo P até o foco S, ou inversamente como 
o raio PS. 

A determinação na Prop. 11 da razão inversa do quadrado da distância para as 
forças que tendem para um dos focos da elipse procede do argumento de que, sendo EP 
igual ao semi-eixo maior AC e o latus rectum L da elipse igual a 2BC²/AC,55 teremos 

L·QR:L·Pv::QR:Pv, 
e  

PE:PC::AC:PC. 
Mas, pela similaridade dos triângulos Pxv e PEC, 

                                                                                                                                                     
("O mesmo de outra maneira") das Props. 7, 9, 10 e 11, entre outras, onde o "sólido" SY²·PV é requerido para 
encontrar a "lei da força centrípeta". 
55 A igualdade das retas EP e AC é derivada de duas propriedades das elipses que Newton não enuncia no 
Principia, mas que faz uso constante delas em várias proposições, quais sejam: (i) nas elipses as tangentes 
bissectam os ângulos externos formados pelas retas traçadas a partir dos focos até o perímetro da figura; (ii) 
nas elipses a soma das distâncias dos focos até o perímetro da figura é igual ao semi-eixo maior. Assim, como 
DK é paralela a HI, então SE=EI, e EP=½(PS+PI). Mas, por (i) e por HI ser também paralela à tangente PR, a 
reta PI é igual a PH. Portanto, EP=½(PS+PH). Mas, por (ii), 2AC=(PS+PH). Logo, EP=AC. 
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Px (ou QR):Pv::PE:PC. 
Logo,  

L·QR:L·Pv::AC:PC. 
E, "pelas Cônicas", 

L·Pv:Gv·Pv::L:Gv 
e 

Gv·Pv:Qv²::PC²:CD².56 
Mas também os triângulos QxT e PEF são similares, logo 

Qx:QT::EP:PF, 
e  

Qx²:QT²::EP²:PF². 
E como AC=EP, também 

EP²:PF²::AC²:PF². 
Logo, pelo Corol. 2, Lema 7, quando P e Q coincidem, 

Qv²=Qx², 
então 

Qx²(ou Qv²):QT²::EP²:PF²::CA²:PF², 
E, pelo Lema 1257, 

                                                 
56 Na primeira versão do De Motu, Newton incluiu nessa passagem a justificativa "ex Conicis". Segundo 
Whiteside, Newton pode estar referindo-se às Props. 11-19, Livro I das Cônicas de Apolônio, ou a algum 
outro tratado mais moderno sobre as seções cônicas (cf. 1967-1980, vol. 6, p. 45, nota 39). 

Fig. 4  
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Qx²(ou Qv²):QT²::CD²:CB², 
Assim, multiplicando (conjunctis) essas razões,58 

L·QR:QT²::AC·L·PC²·CD²:PC·Gv·CD²·CB², 
ou, pois L=2BC²/AC, 

L·QR:QT²::2PC:Gv. 
Mas, se os pontos P e Q coincidem, 

2PC=Gv, 
logo, 

L·QR=QT². 
Agora, multiplicando os dois lados dessa igualdade por SP²/QR, teremos 

L·SP²=SP²·QT²/QR. 
Portanto, pelos Corols. 1 e 5, Prop. 6, a força centrípeta é inversamente como L·SP², isto é, 
como L é uma constante numa dada elipse, inversamente como o quadrado da distância SP. 

Desse modo, Newton estabeleceu que as trajetórias elípticas são uma condição 
suficiente para que um corpo, movendo-se nessas trajetórias, seja submetido a uma força 
centrípeta que varie inversamente como o quadrado da distância e que se dirija para um dos 
focos da elipse. A mesma propriedade é demonstrada nas Props. 12 e 13 (sem 
correspondentes no De Motu) para os corpos que se movem numa das demais seções 

                                                                                                                                                     
57 O Lema 12, Seção II, afirma que todos os paralelogramos descritos em torno de quaisquer diâmetros 
conjugados de uma elipse dada são iguais entre si, sem apresentar qualquer demonstração para tal igualdade, 
apenas considera que "isto é evidente pelas Cônicas". Na Prop. 10, Newton infere a partir desse mesmo Lema 
que BC·CA=CD·PF (ver fig. 4), o que parece ser a igualdade que justifica a substituição acima. Essa 
propriedade das cônicas é demonstrada na Prop. 31, Livro VII das Cônicas de Apolônio (cf. Whiteside, 1967-
1980, vol. 6, p. 45, nota 39). 
58 As razões envolvidas nessa "composição" são as seguintes: 

L·QR:L·Pv::AC:PL 
L·Pv:Gv·Pv::L:Gv 
Gv·Pv:Qv²::PC²:CD² 

Qv²:Qx²::1:1 
Qx²:QT²::CD²:CB² 

Segundo Grosholz, do lado esquerdo dos símbolos de proporção "::", Newton teria composto essas razões 
como séries contínuas, à maneira da tradição de Euclides, Eudoxo e Arquimedes, conforme foi definido nas 
Definições 9, 10, 17 e 18 do Livro V dos Elementos de Euclides, e perpetuada por Boethius, Bradwardine e 
Oresme. Segundo essa tradição, uma razão é uma relação entre termos ou magnitudes de mesmo tipo, e 
proporções são asserções acerca da similitude entre um tipo de razão e outro, por exemplo, entre razões de 
linhas e de áreas. E do lado direito dos mesmos símbolos, a composição é realizada na forma da tradição de 
Ptolomeu, seguida por Jordanus Nemorarius, Campanus e Roger Bacon. Nessa tradição, as razões são vistas 
como medida ou "denominações", de tal modo que compondo-as, as denominações são multiplicadas. As 
proporções são assim equações entre números - o que implica a homogeneização das magnitudes envolvidas. 
A primeira tradição, segundo Grosholz, "acomoda uma certa heterogeneidade entre os termos das razões" 
(1987:210), permitindo assim incluir nas razões magnitudes incomensuráveis ou irracionais. Newton tirou 
proveito disso e concentrou à esquerda as magnitudes infinitesimais (Pv, QR, Gv, etc.), ao passo que à direita, 
aquelas que deveriam ser de fato multiplicadas (conjuntis). 



113 

cônicas, a hipérbole ou a parábola, sempre que a força centrípeta for dirigida para um dos 
focos das figuras. E, portanto, após ter determinado que qualquer órbita numa seção cônica 
implica a razão inversa do quadrado da distância para a força centrípeta, Newton apresenta 
a solução para a "questão" que, segundo o relato de De Moivre, Halley havia lhe proposto 
em novembro de 1684, o chamado "problema inverso" ou, o que é o mesmo, a 
demonstração de que um corpo movendo-se numa elipse é também uma condição 
necessária para que uma tal força seja inversamente proporcional ao quadrado da distância. 
Tal solução foi explicitamente enunciada no Corol. 1, Prop. 13: 

"A partir das três últimas Proposições conclui-se que se qualquer corpo P 
parte de um lugar P, com qualquer velocidade, na direção de uma linha reta 
qualquer PR, e ao mesmo tempo, é impelido pela ação de uma força 
centrípeta que é inversamente proporcional à distância dos lugares ao centro, 
o corpo se moverá em uma das seções cônicas com seu foco no centro de 
forças; e o inverso é verdadeiro." 

A solução para o problema inverso assim enunciada na 1ª ed. do Principia (1687), sem 
justificativa, causou desde a sua publicação certa desconfiança acerca da sua validade. Um 
dos seus principais críticos, Johann Bernoulli, em 7 de outubro de 1710, escreveu a Jakob 
Hermann para sustentar que Newton havia pressuposto a verdade desse resultado "sans le 
démontrer" (cf. Cohen, 1980:264). Contudo, antes da carta de Bernoulli a Hermann, 
Newton havia compreendido a necessidade de fornecer uma prova para o enunciado acima. 
E, nas edições seguintes do Principia, acrescentou ao texto desse corolário: 

"Pois sendo dados o foco, o ponto de contato, e a posição da tangente, pode-
se traçar a seção cônica que terá uma curvatura dada naquele ponto. Mas a 
curvatura estará determinada se a força centrípeta e a velocidade do corpo 
forem dadas. E duas órbitas que se tocam não podem ser descritas pela 
mesma força centrípeta e pela mesma velocidade." 

Esse acréscimo foi enviado a Roger Cotes, que preparava o texto da 2ª edição Principia, em 
11 de outubro de 1709.59 

Comentadores contemporâneos têm sustentado que mesmo essa justificativa é 
insuficiente para assegurar que Newton tenha demonstrado que a órbita de um corpo 

                                                 
59 Trata-se de uma "Nota" onde consta a passagem que passou a fazer parte do texto desse corolário. Cohen 
(1971) transcreve o rascunho de uma carta de Newton a Bernoulli na qual pretendia informar-lhe que o 
acréscimo ao Corol. 1 teria sido feito por sugestão de Cotes. Para assegurar-lhe que isso antecedeu sua 
correspondência com Hermann, Newton informa a Bernoulli que as páginas onde consta esse corolário na 2ª 
edição foram impressas em 30 de junho de 1710. Cohen, entretanto, constata não haver "em manuscrito 
qualquer comunicação direta de Cotes sobre a Prop. 13, Livro I" (idem, p. 232), e acredita que Newton "tenha 
por si mesmo tomado consciência da necessidade de uma prova" (1980:264) para esse corolário. 
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submetido à ação de uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância deve 
ser  uma elipse. Segundo Aiton, a principal objeção desses comentadores é que a cônica 
assim construída seria simplesmente uma curva geométrica e que, portanto, antes de tomá-
la como uma órbita física e aplicar as Props. 11, 12 e 13, Newton devia ter demonstrado ser 
possível a um corpo mover-se em uma elipse (cf. 1988:274).60 

Mesmo admitindo que de fato Newton não forneceu tal demonstração, Aiton 
assegura que essa prova pode ser suprida por um raciocínio que leve em conta, 
primeiramente, o que diz o Corol. 5, Prop. 6: 

"Portanto, se for dada uma figura curvilínea qualquer APQ, e nela for dado 
também o ponto S, para o qual a força centrípeta é continuamente dirigida, 
pode ser encontrada a lei da força centrípeta pela qual um corpo é retido no 
perímetro dessa figura, desviado continuamente da trajetória retilínea e 
girando a descreve." 

Aqui a força centrípeta é definida como a causa do movimento "no perímetro daquela 
figura". Por outro lado, que exclusivamente aquela força determina esse movimento, está 
implícito na Segunda Lei do Movimento. Conseqüentemente, se for suposto que a força é 
aquela derivada nas Props. 11, 12 e 13 para as cônicas construídas, então segue-se o 
movimento "no perímetro dessa figura" - conforme o Corol. 1, Prop. 13. Agora, quanto à 
unicidade de tal órbita estabelecida na última frase desse último corolário, Aiton entende 
que Newton deve tê-la considerado "como axiomática ou talvez como uma óbvia 
implicação da segunda lei do movimento como explicada acima." Além disso, continua 
Aiton, "uma justificativa adicional poderia ter sido encontrada no bem estabelecido 
princípio de razão suficiente."(idem, p. 274).61 

Esse raciocínio, tomado como uma prova da solução do problema inverso, está 
implícito, por exemplo, na demonstração da Prop. 17, cujo enunciado é o seguinte: 

"Supondo que a força centrípeta seja inversamente proporcional aos 
quadrados das distâncias dos lugares ao centro, e que o valor absoluto dessa 
força é conhecido; pede-se determinar a linha que um corpo descreverá, 

                                                 
60 Um longo debate a esse respeito tem sido protagonizado por J. Bruce Weinstock no American Journal of 
Physics (1982, 50:610-617; 1989, 57:846-849; 1990, 58:884-886); para uma crítica de Weinstock a Aiton 
(1988) ver Historia Mathematica (1992:19:60-70). 
61 A referência de Aiton ao princípio de razão suficiente aqui é bastante vaga, sem maiores explicações. No 
entanto, não me parece que Aiton possa querer referir-se a esse princípio da forma como Newton o formulou 
na primeira das "Regras para Filosofar" do Livro III do Principia: "Não devem ser admitidas mais causas 
para as coisas naturais que aquelas que sejam verdadeiras e suficientes para explicar seus fenômenos." Essa 
regra aplica-se apenas aos raciocínios empíricos, onde se pode assumir sua principal premissa, qual seja, a de 
que "a Natureza é simples". Sendo, portanto, inoperante logicamente no caso dos raciocínios matemáticos. 
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partindo de um dado lugar, com uma dada velocidade, na direção de uma 
linha reta dada." 

Embora não especifique qual a natureza da linha PQ [fig. 5] a ser determinada, esta é de 
fato uma seção cônica62 - a exemplo da correspondente Prop. 4 do De Motu, onde a linha a 
ser determinada é uma elipse, embora possa ser também uma parábola ou uma hipérbole, 
dependendo do valor do latus rectum da figura. 

Na demonstração da Prop. 17, a força centrípeta que tende para S é tal que faz um 
corpo p girar numa dada órbita pq, e sua velocidade v no ponto p é conhecida. Seja x a 
perpendicular traçada a partir de S sobre a tangente pr. Agora, parte um outro corpo P do 
ponto P na direção PR com uma velocidade V, e "por causa da força centrípeta" P é 
desviado "para a seção cônica PQ". Seja X a perpendicular traçada a partir de S sobre a 
tangente PR. Portanto, pelo Corol. 1, Prop. 16, (latus rectum da seção cônica):(latus rectum 
da órbita dada)::(X²·V²):(x²·v²). Seja L o latus rectum da seção cônica, que por essa 
proporção está dado. Então, fazendo o ângulo RPH igual ao suplemento do ângulo RPS, a 
reta PH estará dada em posição.63 Mas, pela proporção (SP+PH):PH::2(SP+KP):L, 
estabelecida por um raciocínio geométrico64, PH estará dada tanto em posição quanto em 

                                                 
62 "A intenção de Newton nessa proposição é claramente construir uma órbita particular para satisfazer as 
condições iniciais de projeção e o valor absoluto da força centrípeta, tendo já decidido que essa órbita é uma 
seção cônica."(Aiton, 1988:275). 
63 Assumindo que as tangentes bissectam os ângulos externos formados pelas linhas retas traçadas a partir 
dos focos e em torno dos pontos de contato entre elas. 
64 Como SK foi traçada perpendicular a PH, 

SP²=SK²+KP² e SH²=SK²+KH² 
então, 

SH²=SP²-KP²+KH², 
Mas, pela Prop. 6 do Livro III dos Elementos de Euclides, temos que 

PH²+KP²=2KP·PH+KH², 
portanto, 

-KP²+KH²=-2KP·PH+PH². 
Donde, 

SP²-2KP·PH+PH²=SH²=4(CH)²=4(BH)²-4(BC)². 
Mas, como a soma das duas distâncias dos focos até o perímetro da figura é igual ao eixo maior (2CD), e as 
distâncias da extremidade do eixo menor aos focos (BH) são iguais aos semi-eixos maiores (CD),então, 

 2(BH)=(SP+PH) e 4(BH)²=(SP+PH)²=SP²+2SP·PH+PH². 
Além disso, 

 L=2(BC)²/CD e CD=½(SP+PH), 
então, 

 4(BH)²=L(SP+PH). 
Portanto, 

 SP²-2KP·PH+PH²=SP²+2SP·PH+PH²-L(SP+PH), 
então, 

 L(SP+PH)=2SP·PH+2KP·PH. 
Logo, 

 SP+PH/PH=2(SP+KP)/L. 
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comprimento. Conseqüentemente, como os focos S, H e o eixo maior (SP+PH) são 
conhecidos, a seção cônica pode ser enfim construída, a qual será uma elipse, uma parábola 
ou uma hipérbole se L for menor, igual ou maior que 2(SP+PH). 

Desse modo, Newton 
mostrou como determinar uma seção 
cônica particular na qual um corpo 
mover-se-á, sendo dadas as 
condições iniciais e o valor absoluto 
da força centrípeta.65 Não há, 
portanto, qualquer referência 
explícita ao problema inverso. Mas, 
como observou Aiton, a solução 
para tal problema está "implícita", 
através de seus "elementos básicos", 

nessa demonstração, 
"pois mostra que para todas as possíveis projeções e valores absolutos da 
força, uma cônica que satisfaça as condições pode ser construída. Se a 
unicidade da órbita é, então, assumida (pelas razões já explicadas), as seções 
cônicas são encarregadas de exaurir o conjunto de órbitas possíveis num 
campo de força [proporcional ao] inverso do quadrado."(1988:276). 

Newton ainda retornou ao problema inverso na Seção VIII ("Sobre a determinação 
das órbitas nas quais os corpos revolverão sujeitos a qualquer força centrípeta") do 
Principia, onde apesar de não fazer qualquer referência a uma força que varie inversamente 
como o quadrado da distância, uma solução mais geral para o problema poderá ser 
encontrada - o que, ao menos em princípio, permitirá determinar ponto por ponto a 
trajetória de um corpo com qualquer velocidade inicial, sob a ação de qualquer força 
central proporcional à distância (cf. Gandt, 1987b:290).66  

                                                 
65 Eis a função da "órbita qualquer dada pq". Assumindo que esta seja uma seção cônica, podemos 
determinar o valor absoluto da força centrípeta que tende para S através das Props. 11, 12, 13 (Cf. Gandt, 
1987b:286; Aiton, 1988:276). 
66 Mas, o que em especial chama a atenção na Seção VIII do Principia é o tipo de tratamento dinâmico, mais 
abstrato e menos geométrico, sem precedentes no De Motu ou em qualquer outro manuscrito. Vejamos, por 
exemplo, o que diz uma das premissas para a conclusão final da Prop. 39: "a força é diretamente como o 
incremento I da velocidade e inversamente como o tempo". Enquanto na Segunda Lei do Movimento, o 
tempo de ação de uma força não intervém na "mudança de movimento", na demonstração da Prop. 39 a 
proporcionalidade inversa entre a ação da força e o tempo é explicitamente evocada. Isso porque Newton se 
refere ao "incremento da velocidade" por um dado tempo, isto é, precisamente à "quantidade acelerativa de 
uma força centrípeta", conforme a Def. VII. Em função desse tratamento menos geométrico e mais abstrato, 
De Gandt considera que "essa passagem do Livro I é talvez aquela que se sente estar mais nivelada aos 

Fig. 5
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Após a Prop. 17 (Seção III), Newton tratou de demonstrar como obter as órbitas 
quando os focos são dados (Seção IV) e quando estes não são dados (Seção V), e, em 
seguida, como determinar o lugar de um corpo numa órbita conhecida num tempo dado 
(Seção VI), isto é, a extensão da lei das áreas para trajetórias parabólicas ou elípticas.67 A 
mesma lei das áreas é a seguir utilizada para determinar os espaços, os tempos, e as 
velocidades dos corpos que se aproximam ou se afastam retilineamente de um centro de 
força inversamente proporcional ao quadrado da distância (Seção VII). Aqui, a importância 
dos resultados anteriores (principalmente do problema inverso) fica evidenciada nas 
primeiras linhas da demonstração da Prop. 32: "Se o corpo não cai perpendicularmente, 
descreverá (pelo Corol. 1, Prop. 13) uma seção cônica cujo foco está localizado no centro 
de força". Assim, são derivados os espaços, os tempos e as velocidades nas trajetórias 
retilíneas relacionando-as às seções cônicas cujas larguras foram diminuídas in infinitum. 
Ao final da Seção VII (Prop. 39), Newton generaliza as condições dinâmicas de tais 
movimentos retilíneos perpendiculares, de tal modo que, sob a ação de uma força que varie 
de qualquer maneira em relação à distância, a velocidade e o tempo em cada ponto possa 
ser determinado.68 

Finalmente, na Prop. 41 (Seção VIII) o problema inverso é abordado na sua forma 
mais geral: 

"Supondo uma força centrípeta de qualquer espécie e admitindo a quadratura 
das figuras curvilíneas; é requerido encontrar tanto as curvas (trajectoriae) 

                                                                                                                                                     
métodos do estilo diferencial e analítico" (1988:296). Sob essa forma, as relações que Newton enuncia 
correspondem a F dv dt∝  e dx v dt= ⋅ , e o resultado da demonstração pode ser assim transcrito nesse 
vocabulário para 

F x dx vdv( ) ∝  

Essa "transposição analítica", segundo Gandt, foi de fato realizada anos depois por Varignon que a 
apresentou em suas Mémoires de 1770 à Académie Royale des Sciences, onde faz claras referências à Prop. 
39 do Principia de Newton (cf. idem:297). 
67 A determinação desse percurso numa elipse durante um dado tempo envolve a solução para o problema do 
movimento kepleriano, anteriormente já demonstrado para trajetórias circulares (Props. 1 e 2), mas não para 
trajetórias elípticas. Newton e seus contemporâneos haviam desenvolvido provas alternativas que evitassem 
as dificuldades da lei das áreas de Kepler. No Principia, Newton apresenta as razões para a impossibilidade 
de se encontrar, "por meio de equações de qualquer número de termos e dimensões", um setor da área de uma 
"figura oval" centrada num de seus focos ( Lema 28). Em virtude disso, Newton propõe vários métodos de 
aproximação na Prop. 31. Esses métodos, em linhas gerais, repetem as tentativas de seus contemporâneos de 
calcular o movimento médio numa elipse com o auxílio de círculos concêntricos à elipse ou através das 
equantes (foco vazio), que Newton submeteu a um sofisticado tratamento matemático. 
68 Na Prop. 40, Newton prova o teorema da igualdade das velocidades em quaisquer distâncias iguais do 
centro, entre corpos que em algum momento de suas trajetórias tiveram velocidades iguais a distâncias iguais 
- a generalização do teorema de Galileu. Mas apenas na Prop. 36, Livro II, Newton evoca expressamente 
Galileu a respeito desse teorema: "Pois um corpo pesado leva um tempo muito maior para descer à mesma 
profundidade por uma linha oblíqua, que por uma linha perpendicular, mas em ambos os casos ele adquire em 
sua descida a mesma velocidade; como Galileu demonstrou." 
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nas quais os corpos se moverão como os tempos de seus movimentos nas 
curvas encontradas." 

Dessa forma, determinadas as quadraturas requeridas, os pontos nos quais o corpo 
encontrar-se-á após determinados intervalos de tempo podem ser encontrados. Nenhuma 
palavra, no entanto, é dita sobre a determinação de trajetórias onde a força varie 
inversamente com o quadrado da distância. Apenas no Corol. 3, Prop. 41, Newton 
apresenta as relações fundamentais para determinar a trajetória de um corpo sob a ação de 
uma "força centrípeta inversamente proporcional ao cubo das distâncias dos lugares ao 
centro" - o problema inverso da Prop. 9, onde deveria ser encontrada a "lei da força 
centrípeta" que tende para o centro de uma espiral. Uma solução não menos importante que 
a do problema inverso para forças que variam inversamente com o quadrado da distância, 
pois, como veremos a seguir, foi fundamental na determinação da força com a qual a Terra 
mantém a Lua em sua órbita. 



4. O CONCEITO DE FORÇA NA FILOSOFIA NATURAL 

"Portanto, não tenho nada contra a Vis Centripeta, como M. Newton a 
chama, pela qual os Planetas gravitam na direção do Sol, e a Lua na direção 
da Terra, mas permaneço de acordo sem dificuldade: porque não somente se 
sabe pela experiência que existe uma tal maneira de atração ou de impulsão 
na natureza, mas também que ela é explicada pelas leis do movimento, 
como se observou naquilo que escrevi acima sobre a gravidade. Pois nada 
impede que a causa dessa Vis Centripeta na direção do Sol seja semelhante 
àquela que impele os corpos, que se chamam graves, a descerem na direção 
da Terra. Já há muito tempo eu havia imaginado que a figura esférica do Sol 
poderia ser produzida da mesma forma que, segundo penso, é produzida a 
esfericidade da Terra; mas não havia estendido a ação da gravidade a tão 
grandes distâncias como do Sol aos Planetas, nem da Terra à Lua; porque os 
vórtices de Mr. Descartes, que me havia outrora parecido muito 
verossímeis, e que eu mantinha ainda em meu espírito, chegaram ao ponto 
de me impedir. Jamais havia pensado tampouco nessa diminuição regular da 
gravidade, quer dizer, que fosse na proporção inversa dos quadrados das 
distâncias do centro: que é uma nova e muito notável propriedade da 
gravidade, cuja razão vale a pena investigar. Mas vendo agora, pelas 
demonstrações de M. Newton, que supondo uma tal gravidade na direção do 
Sol que, diminuindo segundo a referida proporção, contrabalança tão bem 
com as forças centrífugas dos Planetas, e produz justamente o efeito do 
movimento Elíptico que Kepler decifrou e verificou pelas observações, 
quase não posso duvidar que essas Hipóteses a respeito da gravidade sejam 
verdadeiras, nem que o Sistema de Mr. Newton, à medida que é fundado 
nisso acima, o seja da mesma forma. 

Seria diferente se se supusesse que a gravidade seria uma qualidade inerente 
à matéria corpórea. Mas isto não creio que Mr. Newton consinta, porque 
uma tal hipótese muito nos afastaria dos princípios Matemáticos ou 
Mecânicos." 

Christiaan Huygens, Discours de la Cause de la Peanteur, 1692, 
pp. 160, 163. 
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4.1. DAS PERTURBAÇÕES INTERPLANETÁRIAS À GRAVITAÇÃO 
UNIVERSAL 

Na primeira versão do De Motu, provavelmente aquela que foi enviada a Halley em 
novembro de 1684, no Escólio do Prob. 3, onde havia sido derivada a lei do inverso do 
quadrado para as trajetórias elípticas, Newton afirma: "Logo, os planetas principais 
revolvem em elipses que possuem um foco no centro do Sol e, pelos raios traçados até o 
Sol, descrevem áreas proporcionais aos tempos, exatamente como Kepler supôs." Alguns 
meses mais tarde, fez o seguinte acréscimo ao Escólio do Teor. 4:  

"Em virtude do deslocamento do Sol do centro de gravidade, ocorre que a 
força centrípeta nem sempre tende para o centro imóvel, e daí que os 
planetas nem revolvam exatamente em elipses, nem revolvam duas vezes na 
mesma órbita. Tantas são as órbitas de qualquer planeta quantas são as suas 
revoluções, como ocorre no movimento da Lua, e cada órbita depende do 
movimento combinado de todos os planetas, para não mencionar as ações de 
todos entre si. Mas considerar todas essas causas do movimento e definir 
esses movimentos por leis exatas que permitam um cálculo conveniente, a 
menos que eu esteja enganado, excederia a força da inteligência humana."1 

A passagem de um sistema onde as órbitas planetárias correspondem estritamente àquilo 
que "Kepler supôs", para a compreensão de que estas dependem do "movimento combinado 
de todos os planetas", isto é, das "ações de todos entre si", ao lado da constatação de que 
ocorre um "deslocamento do Sol do centro de gravidade", representou uma mudança 
conceitual significativa na direção da idéia de gravitação universal. Em nenhuma outra 
parte do De Motu, nas suas várias versões, existe qualquer indicação de que Newton 
houvesse antes pensado nesse mesmo sentido. Até a versão anterior, o De Motu pode ser 
considerado uma primeira versão do Livro I do Principia, ou seja, um sistema matemático 
idealizado onde corpos giram em torno de um centro de força e suas órbitas respeitam as 
leis de Kepler. O acréscimo feito posteriormente antecipa o leitmotiv do Livro III ("Sobre o 
Sistema do Mundo") do Principia, onde será apresentado um "sistema do mundo" baseado 
nas "leis exatas" das "ações de todos [os planetas] entre si" - algo que meses depois se 
tornou parcialmente acessível à inteligência de Newton. O efeito de se considerar tais ações 
mútuas entre os planetas será a restrição da aplicação exata das leis de Kepler a um sistema 

                                                 
1 Esse acréscimo está publicado em Hall e Hall, 1962:256; e Herivel, 1965:297. Newton deve tê-lo escrito em 
dezembro de 1684, um mês depois de ter enviado uma "versão final" do De Motu à Royal Society, ou ainda 
nos primeiros meses de 1685, visto que na primavera desse ano estaria já bastante envolvido com o rascunho 
do Livro I do Principia (cf. Cohen, 1980:267).  
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onde um corpo sem massa se move em torno de um centro de força que varia inversamente 
com o quadrado da distância. 

O próximo e decisivo passo para estabelecer esse "sistema do mundo" - embora 
existam razões mais lógicas que históricas para afirmar tal fato - teria sido relacionar as 
ações mútuas entre os planetas ao que será afirmado na terceira lei movimento: a toda ação 
corresponde uma reação igual e contrária. Nenhuma evidência existe nos manuscritos 
deixados por Newton de quando e como ele teria feito tal associação. Apenas são 
conhecidos seus pensamentos posteriores, da época em que escreveu a primeira versão do 
Livro III do Principia,2 o que ocorreu algum tempo depois de 1685 (cf. Cohen, 1971:113). 
Nesse tratado, o De Mundi systemate, Newton demonstra estar completamente consciente 
do sentido físico da terceira lei, empregando-a exatamente como fará na versão final do 
Principia. No parágrafo 20 ("A Concordância entre as Analogias") do De Mundi systemate 
pode-se ler: 

"E como a ação da força centrípeta sobre os corpos atraídos a distâncias 
iguais é proporcional à matéria nesses corpos, é razoável que também seja 
proporcional à matéria no corpo atraente. Pois a ação é mútua e faz com que 
os corpos, por um esforço mútuo (pela Lei 3 do Movimento), aproximem-se 
entre si e, conseqüentemente, deve ser similar a si mesma em ambos os 
corpos." (1964, vol. 3, p. 193). 

Assim, na "atração" que ocorre entre o Sol e os planetas, entre os planetas e seus satélites e 
entre os planetas e os satélites entre si, a distinção entre um corpo atraído e um corpo 
atraente tem um motivo "mais matemático do que natural", pois é a mesma espécie de 
atração que ocorre nos dois casos, razão pela qual deve ser entendida como "uma única 
operação entre dois termos" (ibidem). Mas Newton já havia avançado na concepção das 
propriedades das interações planetárias a ponto de enunciá-las quase nos mesmos termos 
em que aparecerão no Principia. No parágrafo 24 ("Experimenta-se que as mesmas forças 
são estendidas para os corpos celestes") afirma: "Contudo as forças, que são como a 
matéria nos corpos terrestres de todas as formas, mas que não mudam com as formas, 

                                                 
2 A exemplo do Livro I, cuja versão preliminar foi desenvolvida para os cursos proferidos por Newton como 
Professor Lucasian de Matemática e denominada De Motu corporum liber primus, a versão preliminar do 
Livro III, escrita de uma forma mais discursiva que matemática, foi elaborada para o mesmo fim e entitulada 
De Motu corporum liber secundus. Esse manuscrito foi publicado postumamente em 1728 com o título De 
Mundi systemate liber Isaaci Newtoni. Em 1782, Samuel Horsley reimprimiu a edição de 1728 no vol. 3 da 
coletânea das obras de Newton, Opera quae exstant ommia (ver Newton, 1964), introduzindo a numeração 
dos parágrafos que não constava nos originais. Uma tradução inglesa desse texto foi incluída por Florian 
Cajori em sua edição do Principia (ver Newton, 1934, vol. 2, pp. 549-626) que, para diferenciá-la do Livro 
III, fez constar no título deste último ("The System of The Word") a advertência "in mathematical treatment". 
Para uma crítica dessas e de outras edições, ver Cohen, 1971:327-335. 
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devem ser encontradas em todos os corpos (corpora universa), tanto celestes, quanto 
terrestres; e em todos são proporcionais à matéria..." (idem, p. 195).3 Portanto, o emprego 
da terceira lei no De Mundi systemate pouco contribui para fornecer uma evidência 
histórica da mudança processada no período seguinte ao acréscimo feito no Escólio do 
Teor. 4 do De Motu. 

Todavia é certo que a incorporação da terceira lei era o único meio disponível para 
justificar a igualdade das ações do corpo atraente sobre o corpo atraído e vice-versa. Da 
concepção de que as atrações interplanetárias correspondem à exigência de igualdade entre 
ação e reação segue-se que toda matéria deverá atrair e ser atraída simultaneamente e com a 
mesma intensidade - a conclusão que expressa a universalidade da força que move os 
corpos celestes, cuja identidade com a gravidade terrestre foi finalmente enunciada no 
Livro III do Principia, constituindo-se naquilo que Newton chamou de "gravidade 
universal". 

4.1.1. Premissas e princípios da gravitação universal 

A simples idéia da ocorrência de uma interação interplanetária possibilitou a 
Newton ir além do problema de dois corpos, em torno do qual seus contemporâneos haviam 
se esforçado para determinar as propriedades mais elementares do movimento planetário 
expressas pelas leis de Kepler, e lidar com o problema bem mais complexo de considerar as 
perturbações causadas pela interferência externa de um terceiro corpo. Considerar, por 
exemplo, a ação perturbadora do Sol no sistema Terra-Lua, implica que a exatidão das leis 
de Kepler se restringe a um sistema matemático idealizado onde apenas um corpo (ou um 
ponto sem massa) gira em torno de um centro de força imóvel, sem sofrer qualquer ação 
externa a esse sistema. Assim, no Principia, na passagem do Livro I para o Livro III, ou 
seja, de um sistema matemático idealizado para o "sistema do mundo", o status das leis do 
movimento planetário de Kepler é radicalmente modificado. 

No Livro III do Principia, a segunda e a terceira leis de Kepler são apresentadas 
antes do início das proposições numa seção denominada "Fenômenos", que na primeira 

                                                 
3 O único elemento que faltava ser totalmente integrado nesse sistema eram as trajetórias dos cometas. Vimos 
que somente após 1681, Newton tinha se convencido das órbitas não-lineares dos cometas - que no De Motu 
já foram tratadas como sendo elípticas. A teoria que apresenta no Livro III do Principia, pela qual os 
movimentos observados dos cometas, ou seja, suas aproximações e subseqüentes afastamentos do Sol, são 
determinados pela aproximação a trajetórias parabólicas, aplicadas tanto aos cometas periódicos (com órbitas 
elípticas) quanto aos não periódicos (com órbitas parabólicas), foi fruto de longo amadurecimento. Segundo 
Cohen, "Newton continuou tentando usar trajetórias retilíneas como um instrumento para o cálculo até quase 
a conclusão do Principia." (1980:270). 
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edição do Principia (1687) chamava-se "Hipóteses".4 Embora sob o nome de "Hipóteses" 
não constassem apenas enunciados astronômicos, o uso deste último termo tem 
antecedentes nítidos na mecânica celeste do séc. XVII; primeiro, para designar um sistema 
que não precisa necessariamente representar o sistema solar real, mas que seja 
suficientemente preciso para permitir os cálculos astronômicos; segundo, como Hypotheses 
Copernicanaea, que era o termo técnico empregado para referir-se ao sistema copernicano 
modificado no qual a primeira e a terceira leis de Kepler se aplicavam.5 Segundo Cohen, 
outra fonte importante nesse caso é o Lexicon Technicum (1704) de John Harris, cujo 
verbete "hipótese" define o uso do termo em filosofia natural, astronomia, etc. como "uma 
'suposição' ou um conjunto de princípios que são 'supostos como aceitos para que a partir 
daí uma explicação inteligível e plausível possa ser dada'." (1966:137). Além disso, Harris 
insiste que, embora nos casos em que são utilizadas não esteja em julgamento a verdade das 
hipóteses, estas devem ser sempre possíveis ou prováveis. 

Não parece haver dúvida de que algumas das mudanças introduzidas a partir da 
segunda edição do Principia (1713) foram devidas, sobretudo, às polêmicas nas quais 
Newton se envolveu após a publicação da primeira edição (1687), quando passou a usar 
"hipótese" também num sentido depreciativo para designar as proposições que não se 
adequavam às exigências da "filosofia experimental", a ponto de afirmar enfaticamente 
"Não invento hipóteses" (Hypotheses non fingo), no Escólio Geral acrescentado ao 
Principia a partir da segunda edição. Assim, no caso da substituição das "Hipóteses" pelos 
"Fenômenos" no início do Livro III, o motivo mais determinante talvez tenha sido a 
resenha do Principia publicada anonimamente no Journal des Sçavans em 8 de agosto de 
1688. Nessa resenha, logo após as considerações sobre os dois primeiros livros do 
Principia, onde constata que estes são mais "mecânicos" que "físicos", pois Newton "não 
considerou seus princípios na Física mas na simples Geometria", o autor da resenha 

                                                 
4 A 1ª edição do Principia (1687) apresenta nove Hipóteses (Hypotheses), das quais apenas a Hipótese VI foi 
mantida sob esse nome e tornou-se a partir da 2ª edição (1713) a Hipótese I ("O centro do [sistema do] 
mundo está em repouso"), inserida após a Prop. 10 do Livro III. Das demais, apenas a Hipótese III foi 
eliminada em favor de uma outra versão apresentada na Regra III, inserida numa nova seção denominada 
"Regras para Filosofar" (Regulae Philosophandi). Nessa mesma seção foram também incluídas as Hipóteses I 
e II, que passaram a ser as Regras I e II. E as cinco Hipóteses restantes foram incluídas na seção denominada 
"Fenômenos" (Phaenomena), acrescida ainda do Fenômeno II a respeito dos satélites de Saturno, descobertos 
por Cassini pouco antes da publicação da 1ª edição do Principia. 
5 Nesse sentido Newton utilizou o termo "hipótese" ao menos uma vez no De Mundi systemate: "e, portanto, 
a hipótese que Flamsteed segue, evidentemente a keplero-copernicana..." (1964:184) No Principia, Newton 
utiliza-o num sentido um pouco diferente no Escólio no final do Livro II, onde pretende mostrar que a 
hipótese dos vórtices corpóreos de Descartes contradiz as "leis da mecânicas". Por tais "leis mecânicas", 
Newton entende a "hipótese de Copérnico", segundo a qual "os planetas (...) arrastados em torno do Sol giram 
em elipses que têm seu foco no Sol, e com raios traçados até o Sol descrevem áreas proporcionais aos 
tempos" - portanto, a primeira e a segunda leis de Kepler.  
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acrescenta: "Contudo, a mesma coisa ocorre no começo do terceiro livro onde ele trata de 
explicar o Sistema do Mundo. Mas isso apenas através de hipóteses que são em sua maioria 
arbitrárias e que, por conseguinte, não podem servir de fundamento a não ser para um 
tratado de mecânica pura."6 

A resposta provável de Newton a essa crítica pode ser encontrada na carta a Cotes 
onde discute os fundamentos empíricos de seus "primeiros Princípios ou Axiomas que 
chamo leis do movimento". Vale lembrar a advertência de Newton a respeito do uso de 
"hipótese" no Principia: "a palavra Hipótese é aqui usada por mim para denotar uma tal 
Proposição que não é um Fenômeno nem é deduzida de quaisquer Fenômenos, mas 
assumida ou suposta sem qualquer prova experimental.").7 Ao distinguir hipótese de 
fenômeno, Newton esclarece o que pretendia com a substituição dos termos usados para 
designar as primeiras proposições do Livro III. Mas não se deve creditar as vantagens dessa 
substituição exclusivamente ao provável interesse de Newton em responder às críticas 
publicadas no Journal des Sçavans - mesmo admitindo que sem elas talvez tais termos se 
mantivessem inalterados. É suficiente observar que "hipótese" continuou a ser usado no 
Livro III, rigorosamente no sentido definido na carta a Cotes, como veremos adiante no 
caso da "Hipótese I". A manutenção desse termo onde estivesse em completa conformidade 
com aquele sentido e, sobretudo, as suas substituições por "fenômenos" e "regras para 
filosofar" permitiram que as diversas classes de proposições, antes indistintamente 
denominadas "hipóteses", fossem melhor caracterizadas e, assim, tornassem mais claras 
suas funções específicas nas várias formas de inferências que compõem o principal 
argumento do Livro III. 

Quanto às leis de Kepler, o mais importante é que no Livro III, seja como 
"Hipóteses" seja como "Fenômenos", elas deixam de ser tratadas matematicamente no 
âmbito restrito de um sistema ou modelo idealizado, e passam a desempenhar a função de 
expressar a regularidade aparente dos movimentos planetários. Nesse sentido, elas 
descrevem os principais fenômenos que a teoria gravitacional de Newton pretende explicar. 
Mas, antes disso, as leis de Kepler constituem as premissas do argumento que Newton 
constrói para, através das leis do movimento e dos principais teoremas dos Livros I e II, 
inferir a lei e as propriedades da força necessária para gerar aqueles movimentos. Contudo, 
numa certa altura de seu argumento, Newton se incumbirá de mostrar as "perturbações" ou 
os "desvios" que as interações gravitacionais dos corpos celestes introduzem nos 

                                                 
6 Citado por Koyré (1968:157). Koyré, seguindo P. Mouy, considera que o autor dessa resenha no Journal 
des Sçavans seja Pierre-Sylvian Régis, quem era "un cartésian d'assez stricte observance..." (ibidem). 
7 Carta de Newton a Cotes em 28 de março de 1713, citada por Cohen (1971:241). A texto completo da 
passagem citada acima encontra-se no final da seção 3.1.5. 
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movimentos planetários descritos segundo esses "Fenômenos".8 Conseqüentemente, as 
conclusões de Newton não decorrem de uma maneira diretamente dedutiva de suas 
premissas. 

A situação criada pela notória inconsistência entre as premissas (leis de Kepler) e 
conclusão alcançada por Newton (lei da gravitação universal) tem suscitado diversas 
interpretações discordantes entre os filósofos da ciência contemporâneos. Não pretendo 
aqui fazer qualquer consideração sobre essas interpretações, que muitas vezes pretendem 
reconstruir o argumento de Newton segundo modelos de inferências para a explicação 
científica nem sequer cogitados em sua época.9 No enfoque histórico que venho 
desenvolvendo, importa mais observar a considerável coerência que o argumento de 
Newton mantém com o programa apresentado no final do Escólio das Definições: 

"será ensinado mais extensivamente no que segue como inferir os 
movimentos verdadeiros através de suas causas, efeitos e diferenças em 
relação aos movimentos relativos e, ao contrário, através dos movimentos ou 
verdadeiros ou aparentes inferir suas causas e efeitos. Pois compus o tratado 
que segue para esse fim." 

Se entendermos por "movimentos relativos" ou "aparentes" os movimentos planetários 
descritos segundo as leis de Kepler, e por "movimentos verdadeiros" aqueles derivados das 
leis e propriedades das interações gravitacionais dos planetas, então deveremos concluir 
que ambos não desfrutam do mesmo estatuto de realidade e que, portanto, a inconsistência 
entre essas duas ordens de princípios astronômicos era absolutamente previsível. Todavia, 

                                                 
8 É significativo que das três leis de Kepler, apenas a segunda (lei das áreas) e a terceira (lei harmônica) 
sejam enunciadas entre os Fenômenos, pois as perturbações ou desvios mais aparentes ocorrem justamente na 
figura das órbitas, que pela primeira lei de Kepler seria uma elipse. O movimento elíptico dos planetas é 
discutido apenas na Prop. 13 do Livro III. Num manuscrito (U.C.L. MS Add. 4005, fólios 45-9) elaborado 
após a primeira edição do Principia, provavelmente uma revisão dessa seção do Livro III, Newton incluiu 
outros Fenômenos, a maioria dos quais descrições da forma, superfície, magnitude e distâncias relativas dos 
corpos celestes. Mas, no Fenômeno 14, Newton afirma: "Os Planetas Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e 
Mercúrio movem-se em Ovais em torno do Sol colocado no nodo inferior da Oval, e todos os Planetas, por 
uma linha reta traçada deles até o centro do Sol, descrevem áreas iguais em tempos iguais. Através de um 
elaborado discurso, Kepler provou isso para o Planeta Marte e os Astrônomos julgam que se mantém 
verdadeiro em todos os Planetas primários." (Hall e Hall, 1962:385) A presença de Saturno nessa lista revela 
que Newton ainda não havia calculado completamente a perturbação que Júpiter produz em sua órbita, 
conforme mostra na Prop. 13 do Livro III na 3ª edição do Principia. Além disso, as órbitas aqui não são 
propriamente elípticas. A intenção de Newton parece ser a de justificar as excentricidades às quais se refere 
nos Fenômenos (por exemplo, os afélios e os periélios no Fenômeno V), sem contudo apresentar qualquer 
descrição conclusiva a respeito da forma das órbitas planetárias. 
9 Cito, como exemplos, os trabalhos de Glymour (1980:203-226), Laymon (1983) e French (1989). O 
"anacronismo" (ou, se preferir, o caráter sincrônico) da análise desses autores não compromete a priori a 
relevência que possam ter para uma análise histórica (diacrônica) e certamente seriam aqui referidas se o 
interesse da minha análise estivesse voltado mais especificamente para as estruturas lógicas da explicação de 
Newton. 
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nem por isso os primeiros devem ser desprezados nas tentativas de conhecer os últimos. Ao 
contrário, na impossibilidade de contar com qualquer evidência sensorial do espaço 
absoluto, é aos movimentos relativos, suas causas e seus efeitos que se deve recorrer para 
inferir os movimentos verdadeiros. Voltaremos adiante a essa discussão. 

Os Fenômenos I e II estabelecem as leis das áreas e harmônica para os satélites de 
Júpiter e de Saturno. A primeira segue da forma quase circular das órbitas desses satélites, 
com os respectivos planetas situados nos centros, e do movimento uniforme que realizam 
em torno desses centros - como "consta pelas observações dos astrônomos".10 Quanto à 
segunda, não é necessário que se faça qualquer inferência, pois conclui-se diretamente da 
comparação entre os tempos e as distâncias calculadas e aquelas observadas. No Fenômeno 
III, Newton afirma a hipótese copernicana de que os "cinco planetas primários, Mercúrio, 
Vênus, Marte, Júpiter e Saturno rodeiam o Sol com suas órbitas", pois é o que se observa 
através de suas respectivas "fases" relativas à reflexão da luz solar. E pelos mesmos 
motivos astronômicos afirma no Fenômeno IV que "Os tempos periódicos dos cinco 
planetas e do Sol em torno da Terra ou da Terra em torno do Sol, estando em repouso as 
estrelas fixas, estão na razão sesquiplicada [3/2] das distâncias médias do Sol", e acrescenta 
no comentário, "pois os tempos periódicos são os mesmos e as magnitudes das órbitas as 
mesmas, tanto se o Sol gira em torno da Terra quanto se a Terra gira em torno do Sol." Mas 
apenas são apresentadas as medidas dos tempos e das distâncias médias para o caso de a 
Terra girar em torno do Sol. De qualquer modo, isso mostra que, pelo menos nessa seção 
do Livro III, Newton não tinha qualquer preocupação cosmológica, guiando-se apenas pela 
intenção de descrever os movimentos relativos dos corpos celetes com os dados e 
informações astronômicos disponíveis na época. E assim procede também no Fenômeno V, 
onde considera que se observa a lei das áreas no movimento planetário apenas quando se 
considera o Sol como centro, pois "com raios traçados até a Terra, [os planetas] descrevem 
áreas muito pouco proporcionais aos tempos."11 Após afirmar a lei das áreas também para o 
movimento da Lua em torno da Terra, no Fenômeno VI, Newton comenta sobre os padrões 
de exatidão desta seção: "o movimento da Lua é um pouco perturbado pela força solar, mas 
nesses Fenômenos negligencio minúcias de desvios imperceptíveis." 

                                                 
10 Embora Newton não apresente qualquer justificativa, é certo que ele está fazendo um uso implícito da 
Prop. 1 do Livro I para derivar desses fenômenos a proporcionalidade entre as áreas e os tempos. 
11 No comentário a esse Fenômeno, Newton declara que essa "Proposição é conhecidíssima pelos 
astrônomos", contrariando aquilo que vimos nas seções anteriores a respeito da recepção da lei das áreas entre 
astrônomos do séc. XVII. Whiteside acredita que essa declaração revela uma relativa falta de familiaridade de 
Newton em 1685 (a primeira vez que essa frase foi escrita e permaneceu ao longo da três edições do 
Principia) com a literatura astronômica de sua época (cf. 1964a:121 nota 17). 
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Além dos Fenômenos, que funcionam nesse caso como premissas, os argumentos 
que Newton desenvolve nas primeiras proposições do Livro III necessitam de duas outras 
classes de princípios: (i) os "princípios do movimento" constituídos pelas Leis do 
Movimento e pelos principais teoremas demonstrados nos Livros I e II; e (ii) as Regras 
para Filosofar que, embora não sejam propriamente regras de inferência, são princípios 
epistemológicos e metodológicos evocados para fundamentar certas formas de inferências 
indutivas. Ainda que a análise mais detalhada dessas Regras para Filosofar será 
desenvolvida apenas nas duas últimas seções, algumas considerações introdutórias devem 
ser feitas aqui a fim de tornar compreensível as passagens onde Newton recorre a elas para 
justificar os argumentos que analisaremos a seguir. 

As Regras para Filosofar aparecem no início do Livro III desde a segunda edição do 
Principia (1713), quando eram três Regras e a partir da terceira edição (1723) passaram a 
ser quatro. As Regras I e II, presentes desde a primeira edição como Hipóteses I e II, 
afirmam: 

"Regra I: Não devem ser admitidas mais causas para as coisas naturais que 
aquelas que sejam verdadeiras e suficientes para explicar seus fenômenos." 
"Regra II: Por causa disso, na medida em que seja possível, devem ser 
atribuídas as mesmas causas aos efeitos da mesma espécie." 

Essas duas proposições podem ser consideradas conjuntamente como um único princípio 
metodológico de economia, uma variação da famosa "navalha de Ockham", que decorre da 
pressuposição de que "a natureza é simples e não se dá a excessos com causas supérfluas 
para as coisas" - conforme Newton observa no comentário da Regra II. Enquanto essas 
duas primeiras Regras garantem a unicidade e a uniformidade das causas no tratamento dos 
mesmos fenômenos, as duas seguintes fornecem os fundamentos das generalizações 
realizadas por "indução". 

"Regra III: As qualidades que não podem ser intensificadas nem 
enfraquecidas, e que pertencem a todos os corpos para os quais 
experimentos podem ser realizados, devem ser consideradas como 
qualidades de todo corpo." 
"Regra IV: Na filosofia experimental, as proposições obtidas a partir dos 
fenômenos por indução, não obstante as hipóteses contrárias, devem ser 
tidas como verdadeiras, ou exata ou muito aproximadamente, até que 
ocorram outros fenômenos, pelos quais tornem-se ou mais exatas ou sujeitas 
a exceções." 

Através da Regra III, Newton pretende assegurar que as qualidades ou propriedades dos 
corpos (dureza, impenetrabilidade, mobilidade e força de inércia) conhecidas "através dos 
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experimentos" possam ser "estabelecidas como gerais"; e, através da Regra IV, que um 
certo grau de certeza possa ser atribuído às proposições obtidas através de tais argumentos 
indutivos. 

4.1.2. A gravidade como a causa dos movimentos planetários 

O traço mais característico das primeiras proposições do Livro III do Principia é a 
importância que desempenham os Fenômenos em suas demonstrações. A lei do inverso do 
quadrado das distâncias para as forças que mantêm os corpos celestes em suas órbitas é 
estabelecida considerando os movimentos observados desses corpos. As conclusões são 
derivadas utilizando os principais teoremas dos Livros I e II e as Regras para Filosofar. 
Uma vez estabelecida a lei do inverso do quadrado das distâncias, Newton então infere nas 
proposições seguintes que essas forças devem ser a mesma que costumamos chamar 
"gravidade". 

Na Prop. 1 é demonstrado que as forças que mantêm os satélites de Júpiter e de 
Saturno em suas órbitas estão dirigidas para esses planetas e são reciprocamente 
proporcionais à suas distâncias até aqueles centros, e, em seguida, na Prop. 2, o mesmo é 
demonstrado para as forças que mantêm os planetas girando em torno do Sol. Nessas 
proposições, a prova de que tais forças estão dirigidas para aqueles respectivos centros é 
uma consequência do que foi afirmado nos Fenômenos e na Prop. 2 do Livro I. O que as 
diferencia substancialmente é a prova de que as forças variam inversamente com a distância 
aos centros. No caso dos satélites de Júpiter e de Saturno, em função de suas órbitas não 
diferirem sensivelmente de círculos concêntricos a esses planetas, cujos raios estão para os 
tempos em que percorrem esses círculos com movimentos uniformes como 3 2, ou seja, 
pelos Fenômenos I e II e o Corol. 6 da Prop. 4 do Livro I, segue-se que as forças são 
inversamente proporcionais ao quadrado das distâncias. E para o caso dos planetas, além do 
Fenômeno IV e da Prop. 4 do Livro I,12 Newton ainda acrescenta que a lei do quadrado 
inverso se demonstra "mais precisamente pela imobilidade dos afélios". As consequências 
de tal imobilidade veremos a seguir ao examinarmos o caso da órbita da Lua, cujo apogeu é 
móvel.13 

                                                 
12 Na edição de Cajori do Principia, aparece aqui o Corol. 6 da Prop. 4 do Livro I, em lugar de apenas a 
Prop. 4 do Livro I, como no original (ver Newton, 1934, vol. 2, p. 406; e 1972, vol. 2, p. 565). 
13 O afélio e o periélio são, respectivamente, as apsides superior e inferior das órbitas planetárias, isto é, os 
vértices dessas órbitas (no caso da elipse, as extremidades do diâmetro principal) que, no caso da órbita lunar, 
são também chamados de apogeu (apside superior) e o perigeu (apside inferior). A imobilidade dos afélios 
das órbitas planetárias não foi enunciada entre os Fenômenos. Contudo, se observarmos que Newton supõe 
no Fen. IV que as estrelas fixas estejam em repouso, e mais adiante no Corol. 1, Prop. 14 do Livro III, infere 
da imobilidade dos afélios o estado de repouso das estrelas fixas, então pode-se admitir provisoriamente o 
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Os planetas, que por si mesmos se moveriam em linha reta, são retidos em suas 
órbitas devido à ação de uma força centrípeta que os desvia continuamente para o centro, 
de modo que suas órbitas são os resultados das composições desses dois movimentos. O 
mesmo ocorre no caso da Lua, que é retida em sua órbita por uma força que se dirige para a 
Terra, e cuja intensidade varia inversamente com o quadrado da distância, como Newton 
mostra na Prop. 3. Que "a força, pela qual [a Lua] é retida em sua órbita, dirige-se para a 
Terra", prova-se pelo Fenômeno VI e pelas Props. 2 e 3 do Livro I. Agora, que essa força é 
inversamente proporcional ao quadrado das distâncias até o centro da Terra, prova-se pela 
"lentidão do apogeu da Lua", isto é, pelo fato da apside de sua órbita avançar apenas 3º 3' 
de ângulo em cada revolução.14 A respeito desse "desprezível" avanço da apside da Lua, 
                                                                                                                                                     
resultado. A precariedade dessas primeiras proposições é nitidamente proposital, visto que são demonstradas 
a partir dos movimentos relativos dos planetas. 
14 Essa conclusão depende dos resultados que haviam sido estabelecidos na Seção IX do Livro I, onde 
Newton estabelece as diferenças entre a força capaz de mover um corpo numa órbita imóvel e uma outra 
capaz de movê-lo numa órbita móvel, a qual em função justamente da sua mobilidade apresenta aquilo que 
Newton chama "movimento das apsides". Nessa seção do Livro I, na Prop. 45, Newton desenvolveu um 
importante instrumento de prova para as proposições do Livro III, pois como afirma no Corol. 2 da Prop. 45, 
se "uma força nova e externa for acrescentada ou subtraída dessa força centrípeta [pela qual o corpo move-se 
na órbita imóvel], o movimento das apsides resultante daquela força externa (...) pode ser encontrado". 
Através do movimento das apsides é, portanto, possível determinar a presença de uma força externa 
perturbadora no caso das órbitas planetárias e lunar e, além disso, calcular sua intensidade. E, ao contrário, 
pela imobilidade das apsides de uma órbita, concluir que apenas uma força inversamente proporcional ao 
quadrado da distância é a causa do movimento do corpo nessa órbita. Dessa forma, no Corol. 1 da Prop. 45, 
Newton determinou que para um movimento angular da apside de 3º, a força centrípeta será proporcional à 
potência 2 2

243  da distância ao centro. Este mesmo resultado é utilizado na Prop. 3 do Livro III, onde também 
conclui que essa força está "inversamente numa razão um pouco maior que a duplicada da distância, mas que 
é 59 3

4  partes mais próxima da duplicada que da triplicada." 
Esse comentário final refere-se ao Corol. 3, Prop. 41 do Livro I, onde foi afirmado que um corpo submetido 

a uma força centrípeta inversamente proporcional ao cubo da distância, percorrerá uma espiral e, nesse caso, 
"o corpo que parte de uma apside, ou descerá para o centro, ou subirá infinitamente, dependendo se ele 
comece a descer ou a subir." (Corol. 1, Prop. 45 do Livro I) Portanto, a "ação do Sol" sobre a Lua, que é a 
responsável por esse acréscimo à razão inversa do quadrado, deve ser tomada como estando para a força 
centrípeta da Terra "como 2 está para 357,45, ou como 1 está para 178 29

40 " - algo que também havia sido 
afirmado no Corol. 2, Prop 45 do Livro I. De tal modo que "desprezando essa minúscula força do Sol", a 
força restante será aquela com a qual a Terra mantém a Lua em sua órbita, qual seja, inversamente 
proporcional ao quadrado da distância da Lua ao centro da Terra. 

O sentido dessa conclusão no Corol. 2, Prop. 45 não é absolutamente claro. Newton supõe uma força 
externa 357,45 vezes menor que a força centrípeta e, através dos cálculos desenvolvidos antes, conclui que 
aquela força externa provocará um movimento de 1º 31' 28" na apside. Após essa conclusão, a partir da 3ª 
edição do Principia (1726), Newton acrescentou: "A apside da Lua é aproximadamente duas vezes mais 
rápida" As únicas coisas que parecem ser claras aqui é que se trata das forças exercidas pelo Sol e pela Terra, 
aquela 357,45 vezes menor que esta. Além disso, que o movimento observado da apside da Lua é de 
aproximadamente o dobro de 1º 31' 28", isto é, de aproximadamente 3º, ou o dobro do valor que havia sido 
calculado antes. Assim pode parecer que a ação do Sol é responsável apenas pela metade do movimento da 
apside lunar (cf. Aoki, 1992:151 nota 12). O fato é que Newton tinha errado em seus cálculos - o acréscimo 
posterior ao Corol. 2 pode ser visto como um reconhecimento velado desse erro - o valor calculado não 
concorda com o resultado da observação. Esse problema apenas foi parcialmente solucionado anos depois por 
Clairaut e Euler, que "sugeriram modificações na lei do inverso do quadrado pela adição de um ou mais 
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Newton observa que ele se "origina da ação do Sol (como será afirmado adiante)". A 
presença dessa última advertência mostra que de fato Newton não concebeu a 
demonstração da proposição como sendo conclusiva. O que é reforçado em seguida pelo 
reconhecimento de Newton de que as propriedades da força que mantém a Lua em sua 
órbita seriam melhor esclarecidas "comparando essa força com a força da gravidade, como 
será feito na próxima proposição." 

Denominada pelos comentadores o "teste da Lua 
do Principia", a Prop. 4 do Livro III mostra que "a Lua 
gravita para a Terra, e é sempre desviada do movimento 
retilíneo e retida em sua órbita pela força da gravidade". 
Pois, supondo que a Lua, interrompendo seu movimento, 
caisse em direção à Terra sob a ação da mesma força que 
a mantém em sua órbita, ela cairia 15 1

12  pés parisienses 

em um minuto, à distância de 60 semidiâmetros terrestres 
- a distância média entre a Lua e a Terra. A razão para 
isso encontra-se no Corol 9, Prop. 4 do Livro I, onde 
havia sido estabelecido que "o arco descrito por um corpo em um tempo qualquer, girando 
uniformemente em um círculo com uma dada força centrípeta, é a média proporcional entre 
o diâmetro do círculo e o espaço que o mesmo corpo, caindo pela mesma força dada, 
descreveria no mesmo tempo." Representada na Fig. 1, essa relação será igual a 
AD:AB::AB:AC, ou seja, AC AB AD2= , onde AC é também o seno verso do arco AB.15 
No caso da Lua, sendo a medida da circunferência da Terra, 123249600 pés parisienses, e a 
distância média da Terra até a Lua de 60 semidiâmetros terrestres, o perímetro da órbita da 
Lua será de 7394976000 pés. E sendo o período lunar de 27 dias, 7 horas e 43 minutos, ou 
39343 minutos, então o arco médio percorrido em um minuto será de 187961,67 pés. 
Dividindo o perímetro lunar por π, temos o diâmetro da órbita da Lua igual a 
2353888464,48 pés. Portanto, se AB = 35329589389,12  e AD = 2353888464,48; então 
AC = 15,009 pés parisienses. 

De modo que o seno verso do arco que a Lua, sob a ação da força centrípeta 
terrestre, descreve em um minuto é de aproximadamente 15 1

12  pés parisienses. E como essa 

força, pela Prop. 3 anteriormente provada, decresce inversamente com o quadrado da 
distância, então na superfície da Terra, isto é, à distância de apenas um semidiâmetro da 
Terra, ela aumentará 602  vezes; e, portanto, a Lua cairá 15 1

12  pés por segundo nessa 

                                                                                                                                                     
termos de ordem superior" (Cohen, 1980:308 nota 7), e finalmente solucionado por Hill no séc. XIX (cf. 
Aoki, 1992:152, 180-181). 
15 Pelo Corol. 4, Prop. 1 do Livro I. 

Fig. 1
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região.16 Ora, esse resultado coincide com aquele obtido através do experimento com o 
pêndulo, realizado segundo o mesmo método proposto por Huygens para calcular a força 
da gravidade dos corpos em queda na superfície terrestre. Portanto, Newton conclui que "a 
força pela qual a Lua é retida em sua órbita, se descesse até a superfície da Terra, tornar-se-
ia igual à força da gravidade junto de nós." E como se deve admitir, para explicar os 
fenômenos naturais, apenas aquelas causas que são verdadeiras e suficientes (Regra I) e, 
principalmente, atribuir as mesmas causas a efeitos do mesmo gênero (Regra II), então 

"essa força é a mesma que estamos acostumados a chamar gravidade. Pois se 
a gravidade fosse distinta dessa força, os corpos desceriam para a Terra sob 
a ação de ambas as forças e com o dobro da velocidade, e descreveriam 
caindo no tempo de um segundo o espaço de 30 1

6  pés parisiense: contra toda 

experiência." 
A conclusão de Newton surpreendeu a todos os seus contemporâneos por pelo 

menos duas de suas afirmações. Primeiro, ao identificar a causa do movimento da Lua com 
a mesma força pela qual os "graves caem na Terra" (eadem vi gravia revera descendunt in 
terram) e, segundo, ao afirmar que a "Lua gravita para a Terra" (Lunam gravitare in 
terram). Do ponto de vista das filosofias da natureza em vigor na época, Newton provocou 
um profundo impacto ao atribuir à Lua uma propriedade inconteste dos corpos terrestres 
(graves), experimentada cotidianamente pelo "peso" desses corpos. De modo que Newton 
havia extrapolado em muito aquilo que os fenômenos lhe possibilitavam concluir, pois nada 
parece assegurar que as forças que podem produzir fenômenos tão distintos fossem 
essencialmente as mesmas. Exceto os princípios mecânicos que fundamentam sua análise 
quantitativa dessas forças. É justamente nesse ponto que Newton podia apoiar-se para 
igualar os efeitos e assim igualar as causas. 

                                                 
16 Pois, se "as distâncias (...) estão, exatamente no início do movimento, (...) como o quadrado dos tempos" 
(Lema 10 do Livro I), então a Lua cairá 15 60 601

12
2 2×  por segundo. Todos esses cálculos foram feitos sob a 

suposição de que a Terra está em repouso. Ao final dessa proposição, Newton sugere que se considerarmos o 
movimento da Terra e da Lua em torno do Sol, enquanto giram em torno de seu centro comum de gravidade, 
"a distância entre os centros da Terra e da Lua será de aproximadamente 60 1

2  semidiâmetros terrestres". Esse 
cálculo, que seria feito através da Prop. 60 do Livro I, não é apresentado na Prop. 4 mas apenas no Corol. 7 
da Prop. 37 do Livro III. Mas notem que o valor da distância da "queda" da Lua para a Terra (15 1

2 , ou 
15,083) não é o mesmo encontrado no cálculo anterior (15,009). Newton procurará corrigir as deficiências 
dessa prova na Prop. 37, calculando as irregularidades do movimento lunar causadas pela "ação do Sol", mas 
sem muito sucesso no que diz respeito à precisão. Para alcançar uma maior adequação aos dados 
observacionais, Newton utilizará modelos geométricos desenvolvidos por Horrox e Flamsteed, que 
comprometeram o caráter gravitacional de sua teoria lunar. Como foi observado anteriormente, a elaboração 
de uma teoria gravitacional do movimento lunar somente será alcançada pelas primeiras gerações de 
cientistas newtonianos (Clairaut, D'Alembert e Euler) (cf. Cohen, 1980:277). 
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No comentário da Def. VIII, no início do Principia, Newton faz certas 
considerações sobre as "quantidades" motora, aceleradora e absoluta das forças centrípetas 
cujas principais consequências somente agora se torna possível perceber. A fim de poder 
distinguir essas quantidades, Newton resolve "referi-las (referre) aos corpos que tendem a 
um centro, ao local dos corpos e ao centro de forças" do seguinte modo: 

"a força motora ao corpo, como se o conatus do todo para o centro fosse 
composto do conatus de todas as partes; a força aceleradora ao lugar do 
corpo, como se fosse uma certa eficácia para mover os corpos que aí 
estivessem, difundida a partir do centro para cada lugar em torno; por outro 
lado, a força absoluta ao centro, como se fosse dotado de alguma causa sem 
a qual as forças motoras não seriam propagadas pelas regiões em torno..." 

Portanto, a aceleração à qual um corpo é submetido é uma função do "lugar" (locus) onde 
se encontra. Os lugares são determinados em relação a um centro, donde se propaga a 
"eficácia" (efficacia) dos lugares para mover os corpos. Ora, na medida em que os corpos 
sofram as mesmas acelerações estando às mesmas distâncias de um mesmo centro, pode-se 
considerar que esses corpos estejam sujeitos às mesmas forças centrípetas que emanam 
desse centro - principalmente se, como é o caso da Lua e dos graves, as acelerações são 
produzidas na mesma direção. Portanto, em virtude da identidade das propriedades dos 
lugares em torno da Terra, confirmada pelo fato de que as forças centrípetas se propagam a 
partir de seu centro segundo uma mesma "lei", o argumento das quantidades acelerativas 
das forças que desviam os corpos terrestres e a Lua na direção da Terra permite afirmar que 
estes sejam "efeitos do mesmo gênero". De modo que, pela Regra II, se atribuímos o efeito 
da queda dos corpos à força da gravidade, então a mesma força deve ser a causa da 
aceleração da Lua na direção da Terra. 

Newton repete esse procedimento na proposição seguinte, Prop. 5, para mostrar que 
os "planetas circunjoviais gravitam para Júpiter, os circunsaturnais para Saturno, os 
circunsolares para o Sol, e, pela força da gravidade destes, são sempre desviados de seus 
movimentos retilíneos e retidos em suas órbitas curvilíneas." O argumento de Newton 
resume-se em afirmar que as revoluções desses planetas 

"são fenômenos do mesmo gênero que a revolução da Lua em torno do 
Terra, e por conseguinte (pela Regra II) dependem de causas do mesmo 
gênero: sobretudo quando tenha sido demonstrado [como de fato foi, nas 
Props. 1 e 2] que as forças das quais dependem aquelas revoluções dirigem-
se para os centros de Júpiter, Saturno e Sol, e afastando-se de Júpiter, de 
Saturno e do Sol, decrescem na mesma razão e lei que a força da gravidade 
ao afastar-se da Terra." 
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No Corol. 1, Prop. 5, Newton conclui que "a gravidade se dá em todos os planetas" 
(Gravitas datur in planetas universos), visto que não concebe nenhum motivo para não 
considerar os demais planetas que não possuem satélites como sendo "corpos do mesmo 
gênero de Saturno e de Júpiter". Ainda nesse corolário, Newton acrescenta: "E como, pela 
Terceira Lei do Movimento, toda atração é mútua, Júpiter gravitará para todos os seus 
satélites, Saturno para os seus, e o Sol para todos os planetas primários." 

Como se pode observar, Newton estabelece a universalidade da ação gravitacional 
nos corpos celestes apoiando-se na Terceira Lei do Movimento (cuja importância para todo 
o argumento das primeiras proposições do Livro III do Principia discutiremos a seguir), 
mas, antes disso, através da determinação da "lei" das forças que se propagam a partir dos 
centros em torno do qual esses corpos se movem. A importância de haver promovido a 
identidade das propriedades dos lugares relativos aos centros, reconhecida através da "lei" 
de propagação das forças centrípetas, torna-se evidente quando, no Corol. 2 da Prop. 5, 
Newton realiza o raciocínio inverso daquele que havia feito na demonstração dessa 
proposição. Newton diz que "a gravidade que se dirige para cada um dos planetas é 
inversamente proporcional ao quadrado da distância dos lugares a partir dos centros dos 
planetas." 

Na segunda edição do Principia (1713), Newton ainda acrescentou mais um 
corolário e um escólio à Prop. 5. No Corol. 3, ele afirma que 

"Todos os planetas, pelos Corols. 1 e 2, são graves entre si. E por isso 
Júpiter e Saturno, atraindo-se próximo da conjunção deles, perturbam 
sensivelmente os movimentos um do outro, o Sol perturba os movimentos 
lunares, o Sol e a Lua perturbam nossos mares, como será explicado 
adiante." 

Aqui Newton fornece a explicação para aquele "desprezível" avanço da apside da Lua 
referido na Prop. 3, cuja origem havia atribuído à "ação do Sol". Agora essa ação está 
fundamentada na "gravidade mútua" entre os corpos celestes que, além de ser a causa de 
seus movimentos em torno dos corpos centrais, é também a origem das "perturbações" 
ocorridas na maneira regular de descrevê-los, isto é, os movimentos planetários segundo as 
leis de Kepler. Mas isso Newton diz novamente que "será explicado adiante". O importante 
aqui é estabelecer que a causa da aceleração centrípeta que mantém os planetas em suas 
órbitas é mesma para todos eles. Assim, no Escólio da Prop. 5, "sumariando seu 
procedimento" (Cohen, 1980:89), Newton acrescenta: 

"Até aqui chamamos aquela força pela qual os corpos celestes são retidos em 
suas órbitas de força centrípeta. Agora é evidente que é a mesma que a 
gravidade, e por isso a chamaremos de gravidade daqui em diante. Pois a 
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causa daquela força centrípeta pela qual a Lua é mantida em sua órbita, deve 
ser estendida a todos os planetas, pelas Regras I, II e IV." 

4.1.3. Matéria e gravidade: a universalidade da força gravitacional 

As proposições seguintes do Livro III, Props. 6 e 7, apresentam as conclusões mais 
gerais de Newton a respeito da gravidade. Até a Prop. 5, relacionando as forças aos lugares, 
Newton havia estabelecido a gravidade como sendo a causa dos movimentos planetários, 
em virtude das acelerações ocorrerem segundo uma "mesma razão e lei" em todos os 
lugares. Agora Newton relaciona as ações motoras da gravidade aos corpos e conclui, 
baseando-se na proporcionalidade entre os pesos e as massas, que a gravidade é 
proporcional à quantidade de matéria dos corpos. Isso significa dizer que, da mesma forma 
que os lugares fornecem uma medida relativa das forças que se propagam a partir dos 
centros, a massas dos corpos constituem uma medida absoluta dessas forças. 

Segundo a Prop. 6, "todos os corpos gravitam para cada um dos planetas" e, a 
distâncias iguais do centro de um mesmo planeta, seus pesos (pondus) "são proporcionais à 
quantidade de matéria existente em cada um deles." Newton inicia essa demonstração 
lembrando os resultados que havia obtido no experimento com os pêndulos descrito na Def. 
I do Livro I17 para justificar a afirmação de que "o descenso de todos os graves para a Terra 
(ao menos quando se elimina o retardamento desigual devido à resistência mínima do ar) 
ocorre em tempos iguais." A partir desse mesmo experimento, Newton também conclui que 
a quantidade de matéria nos corpos é proporcional à "ação da força motora" sobre eles, isto 
é, aos seus pesos - conforme as Def. I e VIII do Livro I.18 Assumindo o princípio 
estabelecido na Prop. 5 de que "a natureza da gravidade nos planetas é a mesma que na 
Terra", Newton infere que, se os corpos terrestres fossem levados até a órbita da Lua e 
deixados cair em direção à Terra juntamente com a Lua, tanto esses corpos quanto a Lua 
descreveriam espaços iguais em tempos iguais, pois a quantidade de matéria neles está para 
a quantidade de matéria na Lua assim como seus pesos estão para o peso dela em relação à 
                                                 
17 Newton teria realizado esse experimento antes da composição do manuscrito De Motu corporum: 
Definitiones. A descrição do experimento nesse manuscrito corresponde às descrições que aparecem no 
Principia. Consiste em construir dois pêndulos iguais, em cujas extremidades são dependuradas duas vasilhas 
de madeira redondas e iguais, que são preenchidas cada uma com materiais diferentes (ouro, prata, chumbo, 
vidro, areia, sal comum, madeira, água e trigo) alternadamente e em iguais quantidades. Tais pêndulos, iguais 
quanto ao peso, figura e resistência, realizam o mesmo número de oscilações no mesmo tempo (cf. Herivel, 
1965:319). 
18 Essa última derivação é feita evocando a Prop. 24 do Livro II, pela qual a quantidade de matéria em 
pêndulos iguais está na razão composta do peso e do quadrado dos tempos de oscilação no vazio. O Corol. 1 
afirma que "se os tempos são iguais, as quantidades de matéria em cada corpo serão como seus pesos." E o 
Corol. 6 que "em meio não resistente, a quantidade de matéria pendular é diretamente como o peso relativo e 
o quadrado do tempo e inversamente como a longitude do pêndulo." 
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Terra. O mesmo ocorreria se os satélites de Júpiter e de Saturno e todos os planetas solares 
fossem abandonados a distâncias iguais de seus centros de força. Pois, se não fosse 
respeitada tal proporcionalidade entre seus respectivos pesos e suas quantidades de matéria, 
os satélites de Júpiter, por exemplo, que a iguais distâncias de Júpiter caem pela mesma 
"gravidade aceleradora" (pela Prop. 1), teriam seus movimentos perturbados devido às 
desigualdades das atrações exercidas pelo Sol, causando excentricidades em suas órbitas 
que seriam inteiramente perceptíveis. Como isso não ocorre, as "gravidades aceleradoras de 
Júpiter e de seus satélites para o Sol são iguais entre si." Portanto, o mesmo vale para os 
demais corpos celestes: a iguais distâncias do Sol, os pesos são proporcionais às massas. 

Visto que se trata de uma "qualidade" constatada nos corpos com os quais 
experimentos podem ser realizados, pela Regra III , a proporcionalidade entre o peso dos 
corpos e suas quantidades de matéria "deve ser afirmada a respeito de todos os corpos."19 E 
essa conclusão permitiu uma outra ainda mais geral acerca da gravidade, que se encontra 
no enunciado da Prop. 7: "A gravidade ocorre em todos os corpos e é proporcional à 
quantidade de matéria existente em cada um" (Gravitatem in corpora universa fieri, 
eamque proportionalem esse quantitati materiae in singulis) - o mais completo e explícito 
enunciado do "princípio" da gravidade universal apresentado no Principia. 

A Prop. 7 é demonstrada por dois argumentos distintos, mas que têm um 
significativo fundamento comum, a saber, a aplicação da Terceira Lei do Movimento. 
Primeiramente, Newton afirma: 

"Antes provamos que todos os planetas são mutuamente graves, e que a 
gravidade para cada um tomado individualmente é inversamente 
proporcional ao quadrado da distância dos lugares ao centro do planeta. É 
consequência disso (pela Prop. 69 e seus corolários, Livro I) que a gravidade 
para todos os planetas é proporcional à matéria existente neles." 

Na referida Prop. 69 do Livro I, Newton imagina um sistema de vários corpos A, B, C, D, 
etc., onde o corpo A atrai os demais corpos B, C, D, etc. com forças aceleradoras que 
variam inversamente com o quadrado das distâncias e, da mesma forma, o corpo B atrai os 

                                                 
19 Isso é afirmado no Corol. 2, Prop. 6, para combater as "doutrinas de Aristóteles, Descartes e outros", 
segundo as quais o éter ou qualquer outro corpo que se diferencie apenas na "forma da matéria",  poderia ser 
"totalmente desprovido de gravidade ou gravitasse menos que em função da quantidade de sua matéria." 
Assim, mudanças na forma dos corpos poderiam fazer com que adquirissem ou perdessem "gradativamente 
sua gravidade", de tal modo que os pesos dependeriam da forma dos corpos. Ora, se os pesos dos corpos 
"pudessem variar quanto às formas, seriam maiores ou menores, segundo a variedade das formas, com igual 
matéria: totalmente contrário à experiência." (Corol. 1, Prop. 6) Nos Corols. 3 e 4 , Newton rejeitará outra 
doutrina defendida por esses mesmos filósofos, afirmando que "todos os espaços não são igualmente plenos" 
e que, "se todas as partículas  sólidas de todos os corpos forem da mesma densidade e não poderem ser 
rarefeitas sem poros, então dá-se o vazio (vacuum datur)". 
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demais A, C, D, etc. Assumindo como hipótese o resultado estabelecido na Prop. 6 do 
Livro III, que as atrações aceleradoras dos corpos atraídos tanto para A e quanto para B são 
iguais entre si a iguais distâncias, chamemos de FAA a "força atrativa absoluta", de AA a 
"atração aceleradora", então teremos a seguinte relação: 

FAAA:FAAB::AAB,C,D para A:AAA,C,D para B 

e, portanto, 
FAAA:FAAB::AAB para A:AAA para B 

Mas, visto que as forças motoras, pelas Defs. II, VII e VIII, são como as forças 
aceleradoras (isto é, as "atrações acelerativas") e a massa dos corpos atraídos 
conjuntamente, isto é, chamando de FM  a "força motora" e de M a "massa", 

FMA=AAA para B×MA 
e 

FMB=AAB para A×MB, 
então, pela Terceira Lei do Movimento, 

FMA=FMB. 
Portanto, 

AAB para A:AAA para B::MA:MB 

Logo, 
FAAA:FAAB::MA:MB 

No Corol. 1 da Prop. 69, Newton conclui:  
"Então se cada um dos corpos do sistema A, B, C, D, etc., considerados 
individualmente, atrai todos os outros corpos com forças acelerativas que 
são inversamente como o quadrado das distâncias até o atraente, as forças 
absolutas de todos aqueles corpos estarão entre si como os próprios corpos." 

Assim, no Livro III, estabelecida a premissa de que a gravidade em cada planeta obedece à 
proporção inversa do quadrado (Corol. 2, Prop. 5), então segue-se na Prop. 7 que "a 
gravidade para todos os planetas é proporcional à matéria existente neles." Notem que essa 
proporcionalidade constitui uma medida da força gravitacional absoluta dos planetas, isto é, 
dos planetas considerados como sendo centros de força. De modo que ao tornar idênticas as 
ações motoras mútuas entre os planetas e os corpos que gravitam para eles, Newton deriva 
a proporcionalidade entre a gravidade e a massa dos planeta, visto que o mesmo ocorre 
naqueles corpos, cujos pesos são proporcionais a suas massas. Retornaremos a esse 
argumento em seguida. 

Ao lado desse primeiro argumento, Newton ainda acrescenta: 
"Além disso, como todas as partes de qualquer planeta A são graves em 
relação a qualquer planeta B, e a gravidade de uma parte está para a 
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gravidade do todo como a matéria da parte está para a matéria toda, e para 
toda ação existe uma reação igual (pela Terceira Lei do Movimento); então 
o planeta B gravitará inversamente em relação a cada parte do planeta A, e 
sua gravidade em relação a cada parte estará para sua gravidade em relação 
ao todo como a matéria da parte está para a matéria toda. Q. E. D. " 

Embora Newton não apresente nenhuma justificativa, certamente ele está aqui raciocinando 
a partir daquilo que afirmou na Prop. 6, a saber, que "os pesos de cada uma das partes de 
um planeta qualquer em relação a outro são como a matéria existente em cada uma de suas 
partes." Pois, se tal proporcionalidade não fosse obedecida, os planetas gravitariam numa 
razão maior ou menor que sua quantidade de matéria, "segundo o gênero de matéria que 
possuíssem em maior abundância." Na Prop 7, Newton afirma a igualdade entre as razões 
da gravidade e da matéria no todo e nas partes. Disso segue-se, no Corol. 1, Prop. 7, que "a 
gravidade em relação ao planeta todo surge e é composta da gravidade em relação a cada 
uma de suas partes." 

A preocupação de Newton em estender as propriedades dos corpos também para 
suas partes constituintes é recorrente ao longo de todo o Principia. Vimos acima que, no 
comentário da Def. VIII, ao referir a força motora aos corpos, ele considera que se possa 
admitir que "conatus do todo para o centro fosse composto do conatus de todas as partes". 
Em algumas passagens, essa preocupação parece vincular-se ao contexto de suas críticas à 
noção de corpo de Descartes, como no comentário da Def. II: "o movimento do todo é a 
soma do movimento de cada uma das partes". Mas, na Prop. 7, há ao menos um sentido 
bem claro para essa preocupação. Trata-se da concepção de "universalidade" de Newton, 
isto é, daquilo que deve ser atribuído a "todo corpo" (corpora universa). No comentário da 
Regra III, Newton faz dessa concepção o "fundamento de toda a filosofia": 

"A extensão, dureza, impenetrabilidade, mobilidade e força de inércia do 
todo origina-se da extensão, dureza, impenetrabilidade, mobilidade e força 
de inércia das partes: e daí concluímos que todas as partes mínimas de todos 
os corpos são extensas, duras, impenetráveis, móveis e dotadas de forças de 
inércia. E este é o fundamento de toda a filosofia." 

Portanto, as propriedades universais dos corpos são não apenas extensivamente universais, 
mas também intensivamente universais. De modo que a gravidade deve ser predicada tanto 
de "todos os corpos" quanto do "corpo todo", desde as suas "partes mínimas".20 Todavia, 
                                                 
20 Embora as preocupações de Newton nessas demonstrações pareçam mais filosóficas, há um importante 
problema mecânico envolvido na fundamentação da lei do inverso do quadrado das distâncias para as partes 
constituintes dos corpos que se atraem, a fim de assegurar que tal ação gravitacional ocorra de maneira 
uniforme ao longo dos corpos esféricos, cujas partes estão colocadas a diferentes distâncias dos corpos 
externos. Tal uniformidade é consequência da atração da esfera toda não depender da distância das partes de 
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Newton fará uma única restrição à consideração da gravidade como sendo uma qualidade 
intensiva dos corpos, qual seja, a gravidade não é "essencial aos corpos". A esse respeito 
discutiremos mais longamente nas próximas seções. Por ora, é importante analisarmos o 
único aspecto comum aos dois argumentos da Prop. 7, que - como pôde ser notado - é a 
aplicação da Terceira Lei do Movimento. 

Nessas últimas proposições, Newton utiliza a Terceira Lei do Movimento 
notadamente em duas de suas passagens dedutivas: no Corol. 3 da Prop. 5, para afirmar que 
a gravidade entre os planetas e os seus centros é mútua e, na Prop. 7, para estabelecer a 
proporcionalidade entre a gravidade e a quantidade de matéria dos corpos. Enquanto, no 
primeiro caso, o princípio da ação e reação é evocado para determinar a existência de uma 
reação à ação gravitacional dos centros sobre os corpos que giram em torno deles, no 
segundo caso, esse princípio implica a igualdade das ações motoras produzidas pela 
gravidade mútua entre todos os corpos. E, nesse segundo caso, uma vez que as ações 
motoras produzidas nos corpos atraídos são proporcionais à quantidade de matéria nesses 
corpos, e eles produzem a mesma ação motora nos corpos que os atraem, então as forças 
absolutas em ambos também será proporcional a suas respectivas quantidades de matéria, 
ou seja, a força que se origina em cada um deles é proporcional a suas respectivas massas.21 
                                                                                                                                                     
sua superfície, mas da distância de seu centro. Esse resultado procede das proposições da Seção XII do Livro 
I. Nessa seção, na Prop. 71, é estabelecido que se para cada um dos pontos da superfície de uma esfera 
tendem forças centrípetas inversamente proporcionais às distâncias a esses pontos, um corpúsculo situado no 
exterior dessa esfera será atraído para o seu centro por forças do mesmo tipo. Nas proposições seguintes, 
Newton estende essa propriedade para sólidos esféricos compostos de esferas concêntricas homogêneas 
(Props. 73, 74 e 76) e esferas cuja força atrativa total emana de "um único corpúsculo situado no centro da 
esfera"(Prop. 75), isto é, que agiria gravitacionalmente como se toda sua "massa" fosse concentrada no seu 
centro geométrico. No Livro III, essa propriedade é evocada na Prop. 8 a fim de mostrar que os pesos 
relativos de duas esferas, cujas massas são homogêneas e igualmente distribuídas em relação aos seus centros, 
são inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre seus centros. Como vimos anteriormente 
(seção 2.1.4.), Cajori afirma que Newton, tendo realizado "o primeiro teste da validade da lei da gravidade" 
em 1665 ou 1666, adiou por vinte anos o anúncio dessa lei justamente porque não poderia resolver o 
problema relativo à atração nas esferas (cf. Newton, 1934, vol. 2, p. 663). Ora, ao lado dos motivos que 
vimos para que tal "teste da Lua" de 1666 não pudesse ter ocorrido da forma que o interpreta Cajori, pode-se 
acrescentar agora que nessa época Newton estava tão distante da concepção de uma força atrativa 
gravitacional que o problema da "atração de uma esfera sobre um ponto externo" nem ao menos poderia ser 
formulado. Se quisermos ser fieis àquela que é talvez a única fonte histórica disponível, uma carta de Newton 
a Halley de 20 de junho de 1686, a questão apenas será colocada quando Newton pretendeu estender a lei do 
inverso do quadrado para as atrações nas regiões "mais baixas da superfície da Terra" - algo que certamente 
não ocorreu antes que houvesse estabelecido tal lei para a atração da Terra sobre a Lua e sem que cogitasse a 
possibilidade dessa atração ser do mesmo gênero do "peso" ou a gravidade terrestre estendendo-se até a Lua 
(cf. Newton, 1959-1977, vol. 2, pp. 435-437). 
21 Como explica Cotes no Prefácio à 2ª edição do Principia (1713): "Dado que os corpos gravitam para a 
Terra e inversamente a Terra gravita para os corpos com momenta [impulsos, quantidades de movimento] 
iguais, o peso da Terra para cada corpo, isto é, a força pela qual um corpo atrai a Terra, será igual ao peso do 
mesmo corpo para a Terra. Mas esse peso era proporcional à quantidade de matéria no corpo e, portanto, a 
força pela qual um corpo atrai a Terra, ou a força absoluta do corpo, será proporcional a sua quantidade de 
matéria." 
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A consequência dessa aplicação da Terceira Lei é uma identidade ontológica ainda 
maior entre as ações gravitacionais que os corpos exercem mutuamente, a ponto de tornar a 
força da gravidade uma autêntica força de interação dos corpos (cf. Stein, 1990:218). Isso 
Newton não enuncia no Principia, mas diz com todas as palavras no De Mundi systemate 
(§ 20. "A concordância entre as analogias"): 

"Pode ser considerado um corpo como atraente e outro como atraído, mas 
essa distinção é mais matemática do que natural. Na verdade a atração é de 
cada um dos corpos para cada um, e a tal ponto que é do mesmo gênero em 
ambos." (1964, vol. 3, p. 193) 

Existe uma nítida analogia entre essa distinção "mais matemática do que natural" entre 
atraente (attrahens) e atraído (attractum) e a distinção feita na Def. III do "exercício" da 
força de inércia como "resistência" e como "impulso", que depende tão somente do "ponto 
de vista" (respectus) (ver seção 3.1.1.). Mas a existência da força de inércia na matéria não 
depende exclusivamente de que seja exercida nas mudanças de movimento provocada por 
uma causa externa, pois ela existe nos corpos como força ínsita. A gravidade, ao contrário, 
tem um caráter relacional, de modo que não faz sentido afirmar que os corpos sejam graves, 
exceto que se indique em relação a quais outros eles demonstram possuir essa propriedade, 
isto é, que se conheça as ações motoras que eles produzem sobre outros corpos. De modo 
que a gravidade é uma "operação simples" mas que necessariamente envolve "dois termos", 
como Newton diz em seguida no De Mundi systemate (§ 21. "E a coincidência das 
analogias"): 

"E ainda que as ações de dois planetas possam ser distinguidas entre si e 
consideradas como sendo duas ações pelas quais cada um atrai o outro, na 
medida em que são intermédias, não são binárias (binae), mas uma operação 
simples entre dois termos (operatio simplex inter binos terminos). A 
contração de uma corda interposta pode atrair dois corpos um para o outro. 
A causa da ação é dupla, certamente uma disposição de cada corpo; assim 
como a ação é dupla, enquanto ocorre in dois corpos: mas enquanto ocorre 
inter dois corpos, é simples e única. Não existe uma operação pela qual o 
Sol, por exemplo, atrai Júpiter e outra operação pela qual Júpiter atrai o Sol, 
mas uma única operação pela qual Sol e Júpiter se esforçam para 
aproximarem-se um do outro (conantur ad invicem accedere). Através da 
ação pela qual o Sol atrai Júpiter, Júpiter e o Sol esforçam-se para 
aproximarem-se um do outro (pela Terceira Lei do Movimento) e através da 
ação pela qual Júpiter atrai o Sol, Júpiter e o Sol também esforçam-se para 
aproximarem-se um do outro; mas o Sol não é atraído por uma força dupla 



140 

na direção de Júpiter, nem Júpiter por uma ação dupla na direção do Sol, 
mas ocorre uma ação intermédia (actio intermedia) pela qual ambos se 
aproximam mutuamente. O ferro atrai o imã assim como o imã atrai o ferro; 
pois todo ferro nas imediações do imã também atrai esse ferro. Mas a ação 
entre o imã e o ferro é simples, e é considerada pelos Filósofos como sendo 
simples: a operação do ferro no imã é a mesma operação do imã entre ele 
mesmo e o ferro, pela qual ambos se esforçam para aproximarem-se um do 
outro. E por isso é evidente que, ao ser retirado o imã, cessa quase toda força 
do ferro. Dessa maneira deve ser concebida uma operação simples exercida 
entre dois planetas e originada da natureza harmoniosa de cada um, e essa 
operação ocorrerá do mesmo modo em cada um deles: de tal forma que 
sendo proporcional à matéria existente em um deles, será proporcional à 
matéria existente no outro." (1964, vol. 3, pp. 193-194) 

4.1.4. O sistema do mundo fundado na gravidade universal 

Através da análise dos movimentos aparentes dos planetas, Newton logrou 
determinar qual a causa universal que os fazem permanecer em suas órbitas. Agora, 
conhecidas a lei e as propriedades da gravidade universal, Newton encaminha a exposição 
do seu "sistema do mundo" na direção inversa da anterior, qual seja, derivar os movimentos 
planetários a partir das forças pelas quais de fato os corpos celestes agem uns sobre os 
outros. O que chama a atenção nas proposições seguintes do Livro III é que os movimentos 
derivados a partir da lei e das propriedades da gravidade universal não coincidem 
exatamente com aqueles descritos segundo as leis de Kepler. Isso nos remeterá mais uma 
vez à distinção feita no Escólio das Definições entre movimentos aparentes e verdadeiros. 

O primeiro passo nesse sentido foi demonstrar a forma elíptica das órbitas 
planetárias, onde já aparece uma significativa mudança no tratamento que Newton realiza 
dos movimentos planetários. Ele abandona os Fenômenos como premissas dos argumentos 
e passa a tratar esses movimentos a partir do que é afirmado na Hipótese I, a saber, "o 
centro do [sistema do] mundo está em repouso." O propósito de Newton não é provar a 
verdade dessa hipótese, mas apenas verificar quais as consequências que dela decorrem na 
determinação dos movimentos planetários. Diante disso, a Hipótese I se adequa 
perfeitamente a suas palavras na carta a Cotes (28 de março de 1713): "a palavra Hipótese é 
aqui usada por mim para denotar uma tal Proposição que não é um Fenômeno nem é 
deduzida de quaisquer Fenômenos, mas assumida ou suposta sem qualquer prova 
experimental." 
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A partir da Hipótese I, Newton estabelece na Prop. 11 que "o centro comum de 
gravidade da Terra, Sol e todos os planetas está em repouso"; pois, exceto no caso de sofrer 
alguma ação externa (a qual introduziria uma notável instabilidade nesse sistema), esse 
centro ou está em repouso ou move-se uniformemente em linha reta, pelo Corol. 4 das Leis 
do Movimento. Mas, nesse último caso, o centro do mundo também se moveria, 
contrariamente à Hipótese I. A seguir, na Prop. 12, Newton mostra que a ação gravitacional 
dos planetas sobre o Sol agita-o permanentemente, mas não é suficiente para afastá-lo 
muito do centro comum de gravidade de todos os planetas.22 Portanto, conclui no Corolário 
da Prop. 12: 

"Então, o centro comum de gravidade da Terra, do Sol e de todos os planetas 
deve ser considerado como o centro do mundo. Pois como a Terra, Sol e 
todos os planetas gravitam entre si mutuamente, e, portanto, são agitados 
perpetuamente em função de suas forças de gravidade segundo as leis do 
movimento: é evidente que seus centros móveis não podem ser considerados 
como o centro do mundo em repouso. Se nesse centro devesse ser colocado 
(locandum esset) aquele corpo para o qual todos os corpos gravitam em grau 
máximo (como é a opinião comum), esse privilégio deveria ser concedido ao 
Sol. Mas, como o Sol move-se, deverá ser escolhido um ponto em repouso, 
do qual o centro do Sol se afaste o mínimo possível, e do qual se afastaria 
ainda menos, se apenas o Sol fosse mais denso e maior, de tal modo que se 
movesse menos."  

Pode-se notar que, assim, Newton deu uma sólida e decisiva resposta àquela questão que 
havia dividido as posições cosmológicas de seu tempo, qual seja, o centro do sistema do 
mundo não é nem a Terra, nem muito menos o Sol, pelo menos da forma como seus 
contemporâneos entendiam que este deveria ser o centro daquele sistema. 

Uma vez estabelcido um centro imóvel para o qual tendem as forças que movem os 
planetas, Newton finalmente estabelece na Prop. 13 as órbitas elípticas e a leis das áreas 
para o movimento planetário. Mas antes de iniciar essa demonstração, ele adverte: 
"Discutimos acima sobre esses movimentos partindo dos fenômenos. Agora, como os 
princípios dos movimentos são conhecidos, destes deduzimos a priori os movimentos." 
Não por acaso, esse tipo de tratamento foi antecipado no Escólio das Definições, onde 
Newton afirma: 

                                                 
22 Para isso Newton alega que, pelo Corol. 2 da Prop. 8, os dois maiores planetas, Júpiter e Saturno, têm 
respectivamente 1067 e 3021 vezes menos matéria que o Sol e suas distâncias até o Sol estão 
aproximadamente nessa mesma razão para o diâmetro solar. Logo, no máximo deslocariam esse centro 
comum de gravidade para um ponto afastado do centro do Sol, mas não muito distante de sua superfície. 
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"É realmente uma questão de grande dificuldade descobrir, e efetivamente 
distinguir, os movimentos verdadeiros dos corpos particulares daqueles 
aparentes; porque as partes daquele espaço imóvel, no qual aqueles 
movimentos se realizam, de modo algum são passíveis de serem observadas 
pelos nossos sentidos. No entanto, a coisa não é totalmente desesperadora, 
pois temos alguns argumentos para guiar-nos, parcialmente a partir dos 
movimentos aparentes, que são as diferenças dos movimentos verdadeiros, e 
parcialmente a partir das forças, que são as causas e os efeitos dos 
movimentos verdadeiros." 

A primeira parte dessa investigação estava concluída: a partir dos Fenômenos foram 
determinadas as forças que agem sobre os planetas. Resta agora, a partir das forças ou dos 
"princípios dos movimentos", inferir os movimentos verdadeiros.23  

A complexidade da demonstração da Prop. 13 é continuamente aumentada à medida 
que são introduzidos os "princípios" estabelecidos nas proposições anteriores. Pela Prop. 8, 
sabe-se que o peso dos planetas em relação ao Sol é inversamente proporcional ao 
quadrado de suas distâncias; portanto, "se o Sol estivesse em repouso e os demais planetas 
não agissem mutuamente entre si", pelas Props. 1, 11 e o Corol. 1, Prop. 13, do Livro I, 
"suas órbitas seriam elípticas, tendo o Sol no foco comum, e descreveriam áreas 
proporcionais aos tempos." Mas, pelo Corol. 3 da Prop. 5, os planetas gravitam entre si e 
assim perturbam as órbitas uns dos outros. Para a maioria dos casos, entretanto, onde essas 
perturbações são muito pequenas, Newton havia estabelecido na Prop. 66 do Livro I que as 
áreas descritas tornam-se mais proporcionais aos tempos e as órbitas mais próximas da 

                                                 
23 A intenção de estabelecer a priori os movimentos planetários partindo dos "princípios dos movimentos" 
remonta à revisão do De Motu de 1685, onde no mesmo acréscimo ao Escólio do Teor. 4 encontramos em 
meio à discussão sobre tais princípios: "Donde o sistema Copernicano é provado a priori." (Hall e Hall, 
1962:280). No De Mundi systemate a mesma idéia aparece no Parágrafo 2 ("O Princípio do Movimento 
Circular em Espaços Livres"): "Pela primeira lei do movimento é evidente que alguma força é requerida. O 
nosso propósito é descobrir a quantidade e as propriedades dessa força e investigar matematicamente seus 
efeitos nos corpos que se movem."(1964, vol. 3, p.180) E mais adiante, após estabelecer a correlação entre 
"as quantidades das forças e dos movimentos que se originam dessas", no Parágrafo 27 ("Todos os Planetas 
giram em torno do Sol") Newton explica que os "planetas (Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio) não 
são verdadeiramente retardados nos perigeus, nem verdadeiramente se tornam estacionários ou retrógrados 
com um movimento lento. Tudo isso é apenas aparência; e os movimentos absolutos, pelos quais os planetas 
perseveram em suas órbitas, são sempre para frente e quase uniformes. Mas provamos que tais movimentos se 
realizam em torno do Sol e, portanto, o Sol, como centro do movimento absoluto, está em repouso: pois deve 
ser inteiramente recusado que a Terra esteja em repouso, a menos que os planetas realmente retardem nos 
perigeus, tornem-se estacionários e retrocedam lentamente; e, assim desviados de seus movimentos, caiam na 
direção do Sol." (idem, p. 197). 
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forma elíptica, na medida em que o corpo central também é agitado pelas ações mútuas 
entre os corpos desse sistema.24 

Contudo, as ações de Júpiter sobre Saturno não podem ser totalmente desprezadas. 
No Corol. 1 da Prop. 8, Newton havia estabelecido que a iguais distâncias a gravidade em 
relação a Júpiter está para a gravidade em relação ao Sol como 1 está para 1067. Assim, na 
conjunção de Júpiter e Saturno, a gravidade de Saturno em relação a Júpiter estará para a 
gravidade de Saturno em relação ao Sol como 81 está para 16 1067× , ou 1 está para 211 
aproximadamente.25 Newton então conclui que 

"daí origina-se a perturbação da órbita de Saturno em cada conjunção desse 
planeta com Júpiter a tal ponto sensível que os próprios astrônomos ficam 
perplexos. Em função das diferentes posições do planeta nessas conjunções, 
sua excentricidade ou aumenta ou diminui e seu afélio ou progride ou 
retrocede, e o movimento médio acelera-se e retarda-se alternadamente." 26 

                                                 

24   
Na Prop. 66 do Livro I, Newton imagina um sistema de três corpos, T, P, S, onde os corpos P e S giram em 
torno de T. Seja a atração aceleradora média de P para S representada pela reta SK. Tomando a reta SL 
segundo a proporção SP:SK::SK :SL2 2, a atração aceleradora de P para S será representada por SL em 
qualquer distância SP. Seja SL decomposta nas atrações SM e LM. Assim o corpo será impelido pelas forças 
aceleradoras representadas por: 
(i) PT, pela qual P descreve em torno de T áreas proporcionais aos tempos numa órbita elíptica; 
(ii) LM que, embora seja paralela a PT, perturba a sua razão inversa do quadrado da distância e, 
conseqüentemente, faz com que sua órbita afaste-se da forma elíptica; 
(iii) SM que, além de perturbar também aquela razão, faz com que as áreas descritas pelo corpo P tornem-se 
menos proporcionais aos tempos. 
Portanto, a órbita descrita pelo corpo P apenas pela força aceleradora PT será tanto mais preservada quanto 
menor for a intensidade da segunda e, principalmente, da terceira força. Ou, o que é o mesmo, representando 
a atração aceleradora de S para T por SN, as áreas e os tempos tornam-se mais proporcionais e a órbita mais 
próxima da forma elíptica quanto mais próxima SK estiver de SN, isto é, quanto mais iguais e paralelas elas 
forem. Disso, Newton conclui no Corol. 1 que, "se vários corpos menores P, R, S, etc. giram em torno de um 
corpo muito grande T, o movimento do corpo mais interno P será minimamente perturbado pelas atrações dos 
outros corpos quando o corpo grande for tanto atraído e perturbado pelos restantes (de acordo com a razão 
das forças aceleradoras) quanto os restantes o forem entre si." 
25 Esse cálculo tem como base os dados apresentados no Fenômeno IV, onde tomando a distância média da 
Terra ao Sol como sendo igual a 1, as distâncias de Saturno e de Júpiter ao Sol seriam respectivamente iguais 
a 9 e 5. Logo, a distância de Saturno a Júpiter seria igual a 4. Assim, a gravidade de Saturno em relação a 
Júpiter estaria para a gravidade de Saturno em relação ao Sol como 1 42  está para 1 92 . 
26 As diferentes posições do planeta a que Newton se refere são os pontos de sua órbita tais como as apsides, 
ou os afélios e os periélios. No Corol. 5, Prop. 66 do Livro I, Newton afirma que a excentricidade é máxima 
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Essas últimas frases não constavam na primeira edição do Principia (1687). A predição da 
perturbação da órbita de Saturno próximo a sua conjunção com Júpiter causou de fato uma 
certa "perplexidade" entre os astrônomos, que até aquele momento pareciam desconhecê-la. 
Isso é o que se pode constatar a partir das correspondências de Newton com Flamsteed, 
astrônomo do Royal Observatory, durante os últimos meses de 1684 e todo o ano de 1685. 
Em dezembro de 1684, Newton escreve questionando Flamsteed acerca de tais 
perturbações na órbita de Saturno. A resposta de Flamsteed foi de certa forma indecisa, 
embora mais negativa (cf. Newton, 1959-1977, vol. 2, pp. 406-409). Mas, após a primeira 
edição do Principia, Newton parece ter conseguido uma prova observacional de sua 
suspeita teórica e, a partir da segunda edição (1713), acrescentou o texto acima.27 

O fato de predizer esse efeito da ação gravitacional de Júpiter sobre a órbita de 
Saturno, ao lado de tantos outros ao longo do Livro III, tais como, a representação 
aproximada dos movimentos da Lua, a explicação da precessão dos equinócios, dos 
movimentos das marés terrestres, etc., mostra que Newton conseguiu em grande parte 
realizar o programa de explicação causal dos movimentos planetários segundo os princípios 
de sua "mecânica racional", isto é, através das forças suficientes para gerar esses 
movimentos. Enquanto mecânica celeste, o "sistema do mundo" de Newton parecia 
inatacável, tanto que mesmo seus adversários não deixaram de reconhecer a genialidade de 
sua construção teórica. Todavia, as pretensões de Newton não se esgotavam na construção 
de um sistema mecânico consistente e capaz de representar adequadamente os movimentos 
que realizam os corpos celestes. O escopo do empreendimento intelectual de Newton era, 
sobretudo, o desenvolvimento de uma nova filosofia natural que considerasse as "forças da 
natureza", pois, como avalia no Prefácio à primeira edição do Principia, "sendo estas forças 
ignoradas, os filósofos até agora tentaram em vão investigar a natureza." Entretanto, 
                                                                                                                                                     
quando a conjunção ocorre no afélio da órbita do planeta, no caso, de Saturno. Adiante, na Prop. 13 do Livro 
III, Newton mostra que sendo o poder máximo de Saturno perturbar a órbita de Júpiter nas conjunções 
proporcional à diferença entre as gravidades aceleradoras do Sol em relação a Saturno e a de Júpiter em 
relação a Saturno, isto é, à diferença entre 1 92  e 1 42 , a gravidade de Júpiter em relação ao Sol é 
proporcional à gravidade de ambos em relação a Saturno aumentada em 3021 vezes (Corol. 1, Prop. 8) e 

dividida por 5² (Prop. 2 e Fen. II), ou seja, 16 81 3012
25

× × , ou 156609. Logo, a força com que Saturno 

perturba a órbita de Júpiter está para a gravidade de Júpiter para o Sol como 65 está para 156609, ou 1 está 
para 2409. Disso Newton conclui que "a perturbação da órbita de Júpiter é muito menor que aquela de 
Saturno. As perturbações das outras órbitas são ainda muito menores, exceto aquela que a órbita da Terra é 
sensivelmente perturbada pela Lua."  
27 David Gregory anotou, em 4 de maio de 1694, num memorando escrito durante uma visita que fez a 
Newton em Cambridge: "Na mais recente conjunção de Saturno e Júpiter suas ações mútuas foram 
manifestas; de fato, antes da conjunção, Júpiter foi acelerado e Saturno retardado e, após a conjunção, Júpiter 
foi retardado e Saturno acelerado. Daí as correções das órbitas de Saturno e Júpiter feitas por Halley e 
Flamsteed, que foram em seguida consideradas sem importância e deviam ser atribuídas à ação mútua dos 
planetas." (Newton, 1959-1977, vol. 3, p. 318). 
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enquanto filosofia natural, o "sistema do mundo" de Newton provia muito poucas razões 
para aquele que era o seu principal fundamento físico: o conceito de força gravitacional. 

É óbvio que, desafiado a fornecer tais explicações, Newton poderia recuar para uma 
posição mais formalista, que não o obrigasse a tratar os aspectos físicos da questão, apoiado 
naquilo que diz no comentário da Def. VII: "faço uso dos termos atração, impulso ou 
qualquer propensão para o centro, indiferentemente e indistintamente um no lugar do outro, 
considerando essas forças não fisicamente, mas apenas matematicamente." No entanto, 
desde o início do Livro III, o tratamento das forças havia se voltado para a análise dos 
movimentos dos corpos dotados de realidade física, de modo que Newton estava impedido 
de referir-se às forças "apenas matematicamente". Além disso, mesmo admitindo que suas 
conclusões se reduziriam a uma "lei" ou a um "princípio do movimento" dos corpos 
celestes, cujo status não ultrapassasse aquele das demais Leis do Movimento ("princípios 
retirados das matemáticas e confirmados por numerosas experiências"), Newton ainda 
assim estaria impedido de recorrer ao formalismo matemático. Pois, para derivar a "lei" da 
gravitação universal, Newton reconhece a necessidade de fornecer uma interpretação física 
para a "força" referida na Primeira Lei do Movimento, caso contrário, a força responsável 
pelo movimento curvilíneo dos planetas jamais poderia ser identificada com a ação 
exercida pelo corpo central, donde deriva a proporcionalidade entre a massa e a força 
gravitacional. Finalmente, resta dizer que Newton nem sequer cogitou recorrer a quaisquer 
desses subterfúgios do formalismo matemático, pois afirma inequivoacamente no Escólio 
Geral do Principia (2ª edição, 1713) que "a gravidade realmente existe..." 

Diante disso, parece razoável exigir que Newton fornecesse algum tipo de 
explicação para o conceito de força gravitacional, cuja existência não parecia 
imediatamente plausível. Assim fizeram os seus críticos que, não encontrando qualquer 
explicação no Principia, concluiram que Newton afirmara a possibilidade da existência de 
uma força atrativa que atuasse entre corpos separados por imensos espaços vazios ou 
extremamente raros. As estratégias teóricas de Newton para suprir as deficiências relativas 
ao principal fundamento conceitual do seu "sistema do mundo" e, assim, fazer calar os seus 
críticos, veremos nas próximas seções. 
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4.2. A GRAVIDADE UNIVERSAL DIANTE DOS PADRÕES EXPLICATIVOS DA 
FILOSOFIA NATURAL HERDADA 

Após a publicação da primeira edição do Principia (1687), Newton esteve 
envolvido com diversas ordens de problemas, entre os quais se destacam problemas de 
adequação empírica da teoria, como a explicação das perturbações no movimento da lunar, 
além de problemas relativos aos seus fundamentos físicos, que se reduziam quase que 
exclusivamente à explicação da ação gravitacional entre corpos celestes dispostos a 
enormes distâncias. Em torno desse último problema, Newton produziu um considerável 
número de reflexões extremamente importantes para conhecer seus pensamentos sobre a 
estrutura e a natureza do mundo material, seja pelas associações analógicas que fez da 
gravidade com outros processos naturais, buscando expandir a investigação das "forças da 
natureza", seja pelos padrões metodológicos que ele diz orientar suas investigações, 
circunscrevendo o âmbito de legitimidade do problema e lançando as bases para uma 
solução aceitável. Esses aspectos por si só devem justificar a análise circunstanciada das 
reflexões de Newton sobre o problema da explicação da gravidade, pois não encontraremos 
nelas nenhuma solução que Newton julgasse aceitável, nem ao menos poderemos a partir 
delas reconstituir em todas as suas características os pensamentos de Newton sobre sua 
teoria da gravidade universal. Mas não temos outro meio para conhecer ao menos 
parcialmente o que Newton pensava sobre os problemas metafísicos e metodológicos 
implicados em sua teoria. Não há dúvida de que, para uma compreensão historicamente 
adequada do conceito de força na filosofia natural de Newton, não se pode negligenciar a 
metafísica e a metodologia que provêm algumas das principais razões da justificação e, 
quiçá, da descoberta desse conceito. 

Em grande medida a explicação da ação da gravidade foi um problema colocado 
pelos críticos da teoria de Newton. O autor da resenha no Journal des Sçavans (8 de agosto 
de 1688) oferece o seguinte exemplo daquilo que ele considera ser as "hipóteses 
arbitrárias" pelas quais Newton pretende "explicar o sistema do Mundo" (ver seção 4.1.1.): 

"Basta apenas o exemplo do fluxo e refluxo do mar para que isso seja 
mostrado de maneira evidente. Ele fundamenta a explicação da desigualdade 
das marés neste princípio de que todos os planetas pesam reciprocamente 
uns sobre os outros (...). Mas como essa explicação é arbitrária, não tendo 
sido provada, a demonstração que depende dela somente pode ser 
mecânica."28 

                                                 
28 Citado por Koyré (1965:157). 
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Também Huygens, que tinha posições bastante favoráveis às idéias mecânicas de Newton, 
embora fizesse restrições severas às suas possíveis interpretações físicas, não aprovou a 
idéia de uma "atração recíproca entre os corpos". No Discours de la Cause de la Pesanteur 
(1690), ele observou: 

"Não estou de acordo com um Princípio (...) qual seja, que todas as 
pequenas partes que se possa imaginar em um, dois ou mais corpos 
diferentes se atraem ou tendem a aproximarem-se mutuamente. Isso eu não 
poderia admitir, porque acredito perceber claramente que a causa de uma tal 
atração não é absolutamente inexplicável por nenhum princípio da 
Mecânica, nem pelas regras do Movimento. Assim como não estou 
persuadido da necessidade da atração mútua de corpos inteiros; tendo 
mostrado que, ainda que não houvesse a terra, os corpos não deixariam de 
tender para um centro por aquilo que se chama de sua gravidade 
(pesanteur)."29 

Mas não se pode pensar que o problema da explicação da gravidade se origina 
exclusivamente desse contexto polêmico. Desde a primeira edição do Principia, há indícios 
de que Newton reconhecia a necessidade de fornecer tal explicação, entendo que ela 
constitui uma tarefa do programa de pesquisa que pretendia realizar. E mesmo antes do 
Principia, Newton estivera seriamente empenhado em explicar a gravidade nos termos em 
que provavelmente poderia vir ser aceito por Huygens, qual seja, por algum "princípio da 
Mecânica" e pelas "regras do Movimento". 

4.2.1. O estatuto problemático da causa da gravidade 

A desvinculação de Newton dos padrões explicativos mecânicos da física cartesiana 
é fruto de um longo processo transorrido durante os anos que sucederam ao De 
Gravitatione. A explicação através das propriedades geométricas das partes da matéria e de 
seus movimentos permaneceu durante mais alguns anos após o De Gravitatione sendo o 
único meio que Newton parecia admitir para estabelecer as razões dos eventos físicos, 
todavia há muito já tivesse recusado a doutrina metafísica que fundamenta tal modelo 
explicativo na física. Numa carta enviada a Boyle em 28 de fevereiro de 1678/9, Newton 
submete à apreciação dele uma série de "conjecturas" sobre as causas de determinadas 
"qualidades Físicas". A principal hipótese de Newton é que "existe uma substância etérea 
difundida através de todos os lugares capaz de contração e dilatação, fortemente elástica, e, 

                                                 
29 Citado por Koyré (1965:160). 
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em uma palavra, muito semelhante ao ar em todos os aspectos, porém mais sútil" (1959-
1977, vol. 2, p.289).30 

Newton manteve a crença na existência de um tal éter e, é mesmo possível que, até 
algum tempo após a sua correspondência com Hooke (1679-1680), ainda acreditasse que a 
"gravidade fosse causada pela pressão de uma densidade gradiente no éter, ou mesmo por 
algum tipo de vórtice etéreo" (Cohen, 1980:115). Segundo Cohen, a razão para se supor tal 
coisa "é que Newton ainda não tinha chegado ao ponto de aplicar sua terceira lei ou 
axioma" e, assim, estabelecer a necessidade de que exista uma força mútua entre os corpos 
celestes. Na época do Principia, Newton pensa o éter sempre como um meio não-resistente 
e que, por isso mesmo, não podia produzir mecanicamente qualquer efeito. Mesmo assim 
ele não exclui a possibilidade do éter constituir um "meio corpóreo que impele de algum 
modo os corpos imersos nele uns para os outros".31 Mas o éter se torna cada vez mais um 
meio pelo qual se transmite a ação, ao invés do agente que a realiza. 

Após a publicação do Principia (1687), Newton mostra-se ainda vez mais convicto 
da necessidade de um meio que transmitisse a gravidade mútua entre os corpos, 
notadamente para evitar uma tendência que começava a se configurar entre aqueles que 
aderiram a sua teoria desde o primeiro instante, qual seja, a concepção de que a gravidade 
era essencial aos corpos e deveria ser considerada uma qualidade primária da matéria. 
Nesse sentido, Newton escreve a Bentley em 25 de fevereiro de 1692/3, 

"É inconcebível que a matéria bruta inanimada devesse (sem a mediação de 
alguma outra coisa que não fosse material) operar sobre e afetar outra 
matéria sem contato mútuo; como se a gravitação, no sentido de Epicuro, lhe 
fosse essencial e inerente. E esta é uma das razões por que eu desejo que 
você não atribua gravidade inata a mim. Que a gravidade devesse ser inata, 

                                                 
30 Para Newton, esse éter pode constituir-se na causa de vários eventos físicos, inclusive na "causa da 
gravidade", como ele sugere no final da referida carta: "Para essa finalidade, eu suporei que o éter consiste de 
partes de diferentes sutilidade em infinitos graus: Que nos poros dos corpos existe menos do éter mais grosso 
em relação ao mais fino do que nos espaços abertos e, conseqüentemente, que no grande corpo da Terra 
existe muito menos do éter mais grosso em relação ao mais fino do que na região do ar: e que enquanto o éter 
mais grosso presente no Ar afeta as regiões mais altas da Terra e o éter mais fino presente na Terra afeta as 
regiões mais baixas do ar, de modo que do topo do ar à superfície da Terra e novamente da superfície da 
Terra ao centro dela, o éter torna-se insensivelmente mais e mais fino. Imagine agora que qualquer corpo 
suspenso no ar ou repousado sobre a Terra: e o éter sendo, pela Hipótese, mais grosso nos poros que estão nas 
partes mais exteriores do que naqueles que estão nas partes mais interiores, e esse éter mais grosso, sendo 
menos capaz de ser alojado naqueles poros de que o éter mais fino embaixo, esforçar-se-á (endeavour) para 
sair e dar passagem para o éter mais fino abaixo, o que não pode acontecer sem que os corpos que descem 
abram espaços além para que o éter mais grosso saia para dentro." (1959-1977, vol. 2, p. 289) 
31 Newton sugere tal coisa no Escólio da Prop. 69, Livro I, após advertir: "Tomo aqui a palavra atração de 
modo genérico para qualquer tendência dos corpos a aproximarem-se mutuamente, tanto se tal tendência 
ocorre pela ação dos corpos que se dirigem uns para os outros ou se agitam mutuamente mediante a emissão 
de espíritos; quanto se ela surge da ação do éter ou ar ou qualquer outro meio corpóreo ou incorpóreo..." 
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inerente e essencial à matéria, de modo que um corpo possa agir sobre outro 
a distância através de um vácuo, sem a mediação de qualquer outra coisa 
pela ou através da qual suas ações ou forças possam ser transmitidas de um 
para o outro, é para mim um absurdo tão grande que acredito que nenhum 
homem com uma faculdade competente para pensar as questões filosóficas 
possa jamais incorrer. A gravidade deve ser causada por um agente que atua 
constantemente de acordo com certas leis, mas se esse agente é material ou 
imaterial é uma questão que tenho deixado à consideração de meus leitores." 
(1959-1977, vol. 3, pp. 253-254)32 

A respeito da natureza da mediação da gravidade, numa carta a Leibniz (16 de outubro de 
1693) onde Newton atende a solicitação desse último para que exprimisse "sua opinião 
contrária" àquilo que Huygens havia observado sobre sua teoria no Discours de la Cause 
de la Pesanteur (cf. idem, p. 257), ele observa que se "alguém explicasse a gravidade 
juntamente com todas as suas leis pela ação de alguma matéria sutil, e mostrasse que os 
movimentos dos Planetas e Cometas não deveriam ser perturbados por essa matéria, eu não 
seria absolutamente contrário." (idem, p. 286)33 Leibniz, a exemplo de Huygens, segundo 
suas próprias palavras, estava inclinado a acreditar que tudo aquilo que Newton atribuía à 
"gravidade ou atração" era "causado ou regido pelo movimento de um fluido circundante 
(fluidi ambientis)" (idem, p. 257). Era justamente esta possibilidade que Newton havia 
rejeitado juntamente com suas idéias sobre um éter de densidade gradiente, tanto que o tom 
duvidoso de sua resposta transmite todo seu ceticismo a respeito da existência de um 
"fluido circundante" que não retardasse o movimento dos planetas e dos cometas. 

O Escólio Geral, incluído na segunda edição do Principia (1713), traz a público 
uma outra suposição que Newton mantivera até então em suas cogitações privadas. 
Tratava-se de supor a existência de um meio quase universal, formado por "algum espírito 

                                                 
32 No Prefácio da 2ª edição do Principia, contrariando essas palavras de Newton, Cotes defendeu 
eloqüentemente que "a gravidade é inerente aos corpos" e deve ser incluída entre as suas "qualidades 
primárias": "Ou a gravidade tem lugar entre as qualidades primárias de todos os corpos, ou não o têm a 
extensão, nem a mobilidade e nem a impenetrabilidade. E ou se explica corretamente a natureza das coisas 
pela gravidade dos corpos, ou não se explica corretamente através da extensão, mobilidade e 
impenetrabilidade dos corpos." Entretanto, numa carta a Clarke (25 de junho de 1713), Cotes procurou 
reformular sua interpretação do ponto de vista de uma ontologia da representação, ao invés de uma ontologia 
da substância: "Nessa passagem, minha intensão não seria afirmar que a gravidade é essencial à matéria, mas 
antes afirmar que nós ignoramos as propriedades essenciais da matéria e que, em relação ao nosso 
conhecimento, a gravidade pode aspirar a esse título tão legitimamente quanto as demais propriedades que 
mencionei." (citado por Koyré, 1965:340) 
33 É quase certo que Newton tivesse lido o Discours de Huygens, visto que havia recebido um exemplar 
enviado pelo próprio autor através de Fatio de Duillier (cf. Newton, 1959-1977, vol. 3, pp. 67 e 70). Na sua 
carta a Leibniz, Newton diz que "aquelas coisas que o magistral Huygens observou em minha teoria são 
brilhantes" (quae vir summus Huyginnius in mea notaviti ingeniosa sunt) (idem, p. 285). 
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muito sutil que penetra os corpos densos e permanece latente neles" (spiritu quodam 
subtilissimo corpora crassa pervadente, et in iisdem latente).34 O que o diferencia 
substancialmente do éter e seus similares mecânicos é a capacidade de exercer "força e 
ação" sobre as partículas mínimas dos corpos, atraindo e unindo-as. Desse modo 
ocorreriam as atrações elétricas, os diversos fenômenos luminosos (emissão, reflexão, 
refração, etc), a sensação e a ação da vontade nos corpos animais. Tudo isso Newton 
considera no último parágrafo do Escólio Geral, resumindo em muito poucas palavras as 
idéias desenvolvidas mais extensivamente numa projetada "Conclusio" para a primeira 
edição do Principia, mas que não foi aproveitada no texto final. Newton inicia esse 
manuscrito (U.C.L. MS Add. 4005, fols. 25-28, 30-37)35 da seguinte forma: 

"Até aqui expliquei o sistema desse Mundo visível enquanto concerne ao 
movimento dos corpos maiores que podem ser facilmente percebidos 
(sentiri). Mas existem outros inúmeros movimentos locais que, por causa da 
pequenez dos corpúsculos que os realizam, não podem ser percebidos, como 
o movimento das partículas nos corpos quentes, nos corpos fermentantes, 
nos corpos em putrefação, em vegetação, nos órgãos dos sentidos e em 
coisas semelhantes. Se alguém tivesse desvendado com êxito todos esses 
movimentos, eu estaria a ponto de afirmar que esse alguém teria descoberto 
toda natureza corpórea enquanto concerne às causas mecânicas das coisas. 
Encarreguei-me o mínimo possível de cultivar com acuidade essa parte da 
Filosofia. Entretanto, é preciso que eu diga concisamente que a natureza é 
muito simples e consoante consigo mesma, seja qual for a razão que mantém 
nos movimentos dos corpos maiores, a mesma razão deverá ser mantida no 
movimento dos menores. Aqueles movimentos dependem das forças 
atrativas maiores dos corpos maiores, suspeito que estes dependam de forças 
menores ainda não reconhecidos das partículas insensíveis. Pois é manifesto 
pelas forças da gravidade, do magneto e da eletricidade que existem várias 
espécies de forças naturais, e, que ainda possam existir muitas, não deve ser 
negado pelo receio." 

                                                 
34 Embora Newton não faça nenhum esclarecimento a esse respeito, alguns comentadores têm assumido que 
tais "espíritos" referidos no Escólio Geral e em outros manuscritos são necessariamente entidades incorpóreas 
ou sobrenaturais. Mas, pelo menos uma vez, Newton referiu-se àqueles "espíritos" num sentido bastante 
diferente desse: "Os vapores e exalações, em função de sua raridade, perdem quase toda resistência sensível, 
e segundo o vulgo freqüentemente perdem também o nome de corpos e são chamados de espíritos. Mas são 
espíritos corpóreos (spiritus corporei), e podem ser chamados de corpos na medida em que são eflúvios dos 
corpos (effluvia corporum) e têm força de resistir proporcional a suas densidades." (U.C.L. MS Add. 
3965.13, fólio 504r; publicado em McGuire, 1970:248) 
35 Publicado em Hall e Hall (1962: 320-347). 
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Através de um raciocínio que se apoia na "analogia da natureza" referida na Regra III do 
Livro III do Principia (2ª edição, 1713), Newton pretende que as forças verificadas nas 
atrações gravitacionais entre os grandes corpos se estendam até as pequenas partículas 
invisíveis e constituam a causa de processos tão diversos da gravidade, tais como a 
fermentação, a vegetação e a sensação. Newton parece estar bem mais confiante na firmeza 
de suas razões para a existência de "forças atrativas entre os grandes corpos" do que após 
receber as primeiras críticas, que incidiram justamente nesse ponto. A Conclusio, que 
discute longamente sobre a ação dessas forças entre as partículas, por não ter sido escrita 
em meio àquelas polêmicas, deixa transparecer com maior clareza que Newton tomara a 
sério o programa apresentado no Prefácio da primeira edição do Principia: investigar as 
"forças da natureza" e deduzir delas "o restante dos fenômenos". Mas as polêmicas em 
torno do modus operandi da gravidade o fizeram recuar em suas pretensões e somente 
trazer a público seus pensamentos sobre as forças entre as partículas dos corpos nas últimas 
Questões da Opticks, publicada em 1717.36 

A "Advertência" que Newton inseriu no início da 2ª edição da Opticks fornece uma 
perfeita síntese das discussões que acompanhamos até aqui, além de enunciar de maneira 
bastante clara o problema em torno do qual se debatera todos esses anos:  

"... no final do Terceiro Livro adicionei algumas Questões. E para mostrar 
que eu não tomo a gravidade como uma propriedade essencial dos corpos, 
adicionei uma Questão concernente à sua causa, escolhendo propô-la como 
uma Questão porque ainda não estou convencido dela por falta de 
experimentos." (1979b:cxxiii). 

Deve ser notado que o problema relativo à causa da gravidade apenas surge quando 
Newton se recusa ou não pode admitir a essencialidade da gravidade em relação aos 
corpos. Além de uma razão apresentada apenas na terceira edição do Principia (ver seção 
4.3.2.), a principal preocupação de Newton era dissociar sua teoria da gravidade daquela de 
Epicuro, como disse na carta a Bentley. Mas, na Questão 28, Newton chega a preferir as 
explicações do atomismo antigo àquelas que supõe "um fluido denso": 

"E, para rejeitar tal meio, temos a autoridade daqueles mais antigos e mais 
celebrados filósofos da Grécia e da Fenícia, que fizeram do vácuo, dos 
átomos e da gravidade dos átomos os primeiros princípios de sua filosofia ; 

                                                 
36 As "Questões" (Queries) constituem a seção final da Opticks, que na sua segunda edição em inglês 
continha um total de 31 Questões. Na 1ª edição em inglês (1704) eram apenas 16 Questões. Em 1706 foi 
publicada uma edição em latim, onde foram acrescentadas mais 6 Questões (as atuais Questões 25 a 31). E 
em 1717, na 2ª edição em inglês, foram acrescentadas as atuais Questões 17 a 24 e modificadas as Questões 
25 a 31. As citações que farei a seguir dessas Questões são retiradas da tradução para o português publicada 
sob o título de Optica (Newton, 1979a:23-57). 
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simplesmente atribuindo a gravidade a alguma outra causa que à matéria 
densa. Filósofos posteriores baniram a consideração de tal causa da filosofia 
natural, inventando hipóteses para explicar todas as coisas mecanicamente, e 
referindo outras causas à metafísica; ao passo que a principal tarefa da 
filosofia natural é argumentar a partir dos fenômenos sem inventar 
hipóteses, e deduzir causas de efeitos, até que cheguemos exatamente à 
primeira causa que certamente não é mecânica..." (1979a:39-40). 

Mas o que sugere Newton a respeito da "causa da gravidade" para que não seja atribuída 
nem à "matéria densa" nem considerada como uma "qualidade primária" dos corpos? Se as 
questões que Newton se refere na Advertência acima forem aquelas acrescentadas na 
segunda edição inglesa da Opticks (Questões 17-24), como muito provavelmente seria, 
então não devemos esperar respostas muito objetivas para essa pergunta, nem muito 
distintas daquilo que já havíamos visto antes. Num tom ainda menos pretensioso a respeito 
da plausibilidade do que afirma, Newton retorna nessas Questões à possibilidade da 
gravidade dos grandes corpos celestes ser causada por um meio etéreo "extremamente mais 
rarefeito e sútil que o ar, e extremamente elástico e ativo" (idem, p. 30). Newton não 
acrescenta nenhuma nova razão para que se conclua que de fato estava seriamente 
comprometido com essa explicação. Ao contrário, ele mantém na Questão 31 considerações 
que parecem tiradas das seções iniciais do Principia: "O que eu chamo aqui de atração 
pode ser efetuado por impulso ou por alguns outros meios desconhecidos para mim. Uso 
aqui aquela palavra somente para significar em geral qualquer força através da qual os 
corpos tendem um para o outro, qualquer que seja a causa". (idem, p. 43) 

A Questão 31, entretanto, traz uma série de novas suposições acerca da ação de 
"outros poderes atrativos" (além da gravidade, magnetismo e eletricidade), particularmente 
na composição ou mistura de vários elementos químicos, tais como entre "os álcali fixos do 
sal" e "o espírito ácido do vitríolo", entre "os espíritos da fuligem" e o "sal marinho" e entre 
a "agua fortis" e a "lapis calaminaris" (1979a:44-46). Newton propõe que a dissolução, 
fermentação e coesão sejam explicados através da atração e repulsão (uma espécie de 
"atração negativa")37 das partículas que compõem os vários espíritos, vapores, metais e 
líquidos. Após vários argumentos a favor dessas suposições, Newton acrescenta: "E assim a 
Natureza será muito conforme a si mesma e muito simples, efetuando os grandes 
movimentos dos corpos celestes pela atração que intercede esses corpos, e quase todos os 
                                                 
37 Newton considera que as ações atrativas entre as partículas mudam qualitativamente em função da 
distância: "Desde que os metais dissolvidos em ácidos não atraem senão uma pequena quantidade do ácido, 
sua força atrativa não pode causar senão a uma distância pequena deles. E como em álgebra, onde as 
quantidades positivas desaparecem e param, ali onde começam as quantidades negativas, assim também na 
mecânica, onde a atração cessa, ali deve suceder uma virtude repulsiva " (1979a:52). 
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movimentos pequenos de suas partículas por alguns outros poderes atrativos e repulsivos 
que intercedem as partículas" (1979a:53). Até aqui, portanto, o raciocínio de Newton repete 
as analogias da Conclusio, e a única novidade parece ser a interpretação em termos de 
"atração e repulsão" das partículas para uma variedade de processos de natureza química 
anteriormente conhecidos.38 

Na seqüência, a argumentação se desloca, finalmente, para a mecânica e Newton 
deixa claro o que pretendia mostrar em relação à gravidade. Sendo a força de inércia um 
"princípio passivo", exclusivamente por ela "nunca poderia ter existido qualquer 
movimento no mundo" (ibidem). Por isso, "algum outro princípio foi necessário para 
colocar os corpos em movimento..." (ibidem). Nas várias maneiras que os movimentos se 
compõem, "é muito certo que não existe sempre a mesma quantidade de movimento no 
mundo (ibidem). Assim, em virtude da "variedade de movimentos que encontramos no 
mundo estar constantemente decrescendo, existe uma necessidade de conservá-lo e recrutá-
lo [restabelecê-lo] através de princípios ativos, tal como são a causa da gravidade (...) e a 
causa da fermentação..." (idem, p. 54). Desse raciocínio, Newton conclui: "Parece-me (...) 
que essas partículas não têm somente vis inertiae (...), mas também são movidas por certos 
princípios ativos, tal como o da gravidade, e aquele que causa a fermentação e a coesão dos 
corpos" (idem, p. 55).39 

Em suma, nos anos que sucederam à publicação do Principia, constatamos que 
Newton se envolveu profundamente com o problema da causa da gravidade. Suas posições 
oscilaram enormente, desde a postulação de um meio etéreo tão rarefeito e ativo quanto os 
eflúvios magnéticos e elétricos até o recurso a entidades incorpóreas tais como os 
"princípios ativos", que a filosofia mecanicista julgava ter banido da natureza. É suficiente 
dizer que, embora não vislumbrasse uma solução iminente para esse problema, Newton 
nunca menosprezou sua relevância, assim como nunca considerou que a legitimidade da 
teoria da gravidade universal poderia ser minimamente ameaçada pela falta de uma solução 
                                                 
38 A respeito da novidade introduzida por essas discussões de Newton, Westfall observa que "que 
virtualmente qualquer uma das reações químicas (e os fenômenos que ele considerou como sendo idêntico) 
citados por Newton, tanto na carta a Boyle quanto nos seus últimos escritos tais como a Questão 31, são 
encontrados nos trabalhos de Boyle, e o conhecimento de Newton deles indubitavelmente derivou-se dessa 
fonte. O que ele trouxe para a química foi não um novo corpo de informações derivadas de sua própria 
experimentação, mas um novo enfoque à informação geralmente disponível." (1971:371) 
39 O termo "princípio" nos escritos de Newton adquire geralmente dois sentidos distintos. Algumas vezes, 
"princípio" refere-se a uma proposição que, na construção dedutiva da teoria, assume a função de premissa 
mais geral do sistema. Assim são as Leis do Movimento e alguns teoremas deduzidos a partir delas (a "lei da 
força centrípeta", por exemplo). Outras vezes, "princípio" refere-se a entidades presentes no mundo físico às 
quais se atribui alguma função causal. Nesse sentido, tanto a causa da gravidade quanto a força de inércia são 
"princípios". Esses sentidos, entretanto, podem ser usados ao mesmo tempo, numa mesma frase, sem que se 
saiba qual deles deve ser considerado, como na seqüência da citação acima: "Esses princípios [a causa da 
gravidade, da fermentação e da coesão] eu os considero (...) como leis gerais da Natureza..."(1979a:55) 
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conclusiva para aquele problema. Newton foi particularmente competente na articulação 
das razões metodológicas que assegurassem uma fundamentação suficiente para sua teoria, 
de modo que, mesmo na ausência de uma tal solução, existiriam outros critérios que 
poderiam conferir-lhe o caráter de conhecimento genuíno. Mas, antes de analisar os 
pronunciamentos metodológicos de Newton - muitos deles colocados ao lado das passagens 
citadas acima - vale discutirmos ainda mais a questão da causa da gravidade para Newton. 
Isto porque importantes comentadores, a partir de pontos de vista distintos, defenderam 
interpretações bastante distintas sobre essa questão, sendo que alguns nem chegam a 
considerar a explicação da gravidade como um problema com as mesmas características 
apontadas acima. Nas próximas duas seções discutiremos essas interpretações. 

4.2.2. O problema interpretativo da causa da gravidade para Newton 

O sentido da massa de pronunciamentos de Newton sobre a causa da gravidade 
sempre esteve em disputa entre os comentadores. Nas últimas décadas, as posições 
antagônicas defendidas por Westfall e Cohen dividiram a cena dos debates, que se voltaram 
para o grau de comprometimento de Newton com as explicações mecanicistas herdadas da 
filosofia natural de Descartes. A questão posta pelo debate entre Westfall e Cohen se 
justifica porque as tentativas de explicação da ação da gravidade formuladas por Newton 
sempre hesitaram entre soluções que ora se afastavam ora se aproximavam dos padrões 
ortodoxos mecanicistas. Westfall defende a tese de que houve mesmo uma ruptura 
definitiva de Newton com a filosofia mecanicista quando ele introduziu seu conceito de 
força, enquanto Cohen assevera que, embora Newton transgredisse os padrões aceitáveis 
nessa filosofia, sua posição mais constante foi a crença de que em algum momento poderia 
conciliar suas explicações com aqueles padrões. Vejamos as razões que cada um desses 
comentadores apresentam para sustentar suas respectivas teses interpretativas. 

Westfall parte da constatação de que nos anos que antecederam ao Principia (1687) 
se desenvolveu na mente de Newton uma "tensão" entre suas idéias a respeito das causas de 
dois grupos distintos de fenômenos. Se por um lado Newton postulava a existência de um 
éter fortemente elástico, variando em densidade e muito mais sútil que o ar, através do qual 
pretendia explicar fenômenos tais como a transmissão, reflexão e refração da luz, a 
gravidade e a coesão dos corpos; por outro lado, perante outros fenômenos sobretudo de 
natureza química, como a dissolução dos corpos nos ácidos, a geração de substâncias 
aéreas (gazes, vapores ou exalações) e, por conseguinte, a própria coesão dos corpos nesses 
casos, Newton começa a desenvolver posições muito pouco ortodoxas ao se referir a 
existência de "um certo princípio secreto na natureza pelo qual os líquidos são associáveis a 
algumas coisas e inassociáveis a outras" (Carta a Boyle, 28 de fevereiro de 1678/9; 
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Newton, 1959-1977, vol. 2, p. 292). Para Westfall, as "tensões" com a filosofia mecanicista 
se desenvolveram até que atingiram um "ponto de ruptura" (1971:375). Esse "ponto de 
ruptura" está associado aos experimentos com pêndulos que Newton descreve no Escólio 
no final da Seção VII do Livro II do Principia e que, segundo Westfall, foram interpretados 
por Newton "como sendo uma prova de que não existe nenhum éter [ao menos que fosse de 
alguma utilidade para os propósitos de Newton]." (idem, p. 377)40 Newton confirma, 
através desses experimentos, a conclusão que havia alcançado provavelmente quando 
escrevia o De aere et aetere: "os corpos agem uns sobre os outros a distância, atraindo ou 
repelindo, como ele propõe, 'com uma força intensa'." (ibidem)41 

Mas as "especulações" empreendidas antes de 1679, que conduziram Newton a 
admitir a existência de "forças entre partículas", não significaram "uma negação da 
filosofia mecanicista" (Westfall, 1977:142). O que Newton propôs foi um 
"redirecionamento da filosofia da natureza" entendido como  

"uma adição à ontologia da natureza. Onde a filosofia mecanicista ortodoxa 
da ciência do século XVII insistiu que a realidade física consiste somente de 
partículas em movimento, caracterizadas apenas pelo tamanho, figura e 
solidez, Newton agora adicionou forças de atração e repulsão, consideradas 
como propriedades dessas partículas, ao catálogo da ontologia da natureza." 
(Westfall, 1971:377) 

Contudo, "a filosofia da natureza de Newton não deixa de ser mecanicista". Westfall 
entende que Newton ainda preservou a idéia de que a realidade física consiste de partículas 
de matéria em movimento, "mas os termos últimos da explicação eram agora as forças de 
atração ou repulsão que alteram o estado de movimento da partícula." (ibidem) 

Para analisar a repercussão desse "redirecionamento da filosofia da natureza" na 
teoria dinâmica dos movimentos planetários que Newton desenvolveu a partir de 1685, 
Westfall coloca o seguinte problema: "O status ontológico da força é uma questão distinta 
de seu status numa dinâmica quantitativa. Que relação, se alguma, as especulações de 
Newton sobre a filosofia natural tem com a sua dinâmica?" (1971:456) À guisa de resposta 

                                                 
40 É provável que a partir de 1685 Newton tenha realizado duas espécies de experimentos com o objetivo de 
refutar a hipótese da existência de um éter que provocasse retardamento no movimento dos pêndulos. Nos 
experimentos realtados no De Motu, a hipótese refutada é a que supõe um etér cuja resistência seria exercida 
exclusivamente na superfície dos corpos. Já nos experimentos relatados no Principia (Seção VII, Livro II), a 
hipótese refutada inclue também a suposição de um éter resistente que penetre os intertícios entre as partes 
dos corpos. As datas em que Newton teria de fato planejado e executado ambos experimentos e o efeito de 
seus resultados nos pensamentos de Newton sobre a possibilidade do éter produzir qualquer ação mecânica, 
são aspectos nos quais Westfall e Cohen divergem amplamente (ver Cohen, 1980:314, notas 16-17). 
41 Westfall considera que o De aere et aethere (U.C.L. MS Add. 3970, fols. 652-3; publicado em Hall e Hall, 
1962:214-228) tenha sido composto após a correspondência com Boyle. 
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ao problema proposto, Westfall associa a "idéia de atração" ao desenvolvimento da 
"dinâmica quantitativa" de Newton em pelo menos dois momentos. Primeiro, na 
receptividade de Newton à sugestão que Hooke lhe fizera no final do ano de 1679 (ver 
seção 2.2.4.): 

"Mais tarde no ano de 1679, Newton recebeu a primeira carta de Hooke que 
propunha uma dinâmica celeste baseada no conceito de atração, e a 
demonstração resultante da conexão das órbitas elípticas com a relação 
inversa do quadrado sugere quão libertador o conceito de atração poderia 
ser. Seja qual for a definição de força empregada, a idéia de atração 
favoreceu um tratamento quantitativo do tipo que os mecanismos causais 
eternamente obstruíram. Mas a sugestão de Hooke foi capaz de se enraizar 
na mente de Newton e florescer porque caiu em solo fértil. O ano de 1679 
foi o ano crucial na vida intelectual de Newton, o tempo quando os 
problemas inerentes a sua filosofia da natureza haviam conduzido a 
restruturá-la em termos de atrações e repulsões entre partículas da matéria. 
Em dezembro de 1679, Newton estava preparado para receber a sugestão de 
que o sol atrai os planetas como ele não tivera estado antes." (ibidem) 

Segundo, na formulação da lei da gravitação universal que, além de ser a "confirmação 
definitiva do conceito de atração que ele havia alcançado através de outro percurso", era 
também "o produto de seu conceito de atração", pois ainda que fossem "logicamente 
defensável separar a gravitação universal enquanto um fenômeno quantitativamente 
demonstrado de sua causa, é inconcebível que ele pudesse ter formulado a idéia sem o 
conceito anterior de atração" (idem, p. 465) Assim, Westfall acredita que "forças como 
entidades reais" e "dinâmica quantitativa" constituem os "irmãos siameses da ciência 
newtoniana - da operação complexa de interação mútua entre eles emerge o Principia e a 
lei da gravitação universal." (ibidem) 

Muitos aspectos da interpretação de Westfall diferem bastante daquela que venho 
sustentando ao longo dos capítulos anteriores, notadamente a importância que ele atribui ao 
compromisso de Newton com a realidade das forças de atração no desenvolvimento da 
"dinâmica quantitativa" do Principia e da "lei da gravitação universal". Mas no momento 
pretendo discutir um outro aspecto mais estreitamente vinculado ao problema da causa da 
gravidade para Newton. Trata-se de saber se o comprometimento de Newton com a 
realidade das forças atrativas torna qualquer de seus pronunciamentos a respeito da causa 
da gravidade meros artifícios para "satisfazer os filósofos mecanicistas" (Westfall, 
1971:395). O problema que identifico na interpretação de Westfall diz respeito à 
possibilidade da gravitação universal significar para Newton a "confirmação definitiva do 
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conceito de atração", que assim não requer explicações ulteriores, além de se "forças 
atrativas" podem ser tomadas como sendo "os termos últimos da explicação" para 
Newton.42 

Nesse aspecto, a interpretação de Cohen tem vantagens sobre a de Westfall. Cohen 
insiste na especificidade das idéias de Newton sobre forças atrativas no período posterior 
ao Principia, analisando-as pela ótica do problema da causa da gravidade. Para Cohen, 
"Newton estava de fato esperando encontrar algum mecanismo causal para explicar a ação 
da gravidade e fazer sua existência parecer mais razoável." (1980:112) As divergências 
entre os dois comentadores tornam-se claras na interpretação de pronunciamentos de 
Newton como este da Questão 31 da Opticks (2ª edição, 1717): "O que eu chamo de atração 
pode ser efetuado por impulso ou por quaisquer outros meios desconhecidos por nós." 
(1979a:48) Westfall considera que "no plano lógico, essa contenção de Newton pode ser 
sustentada", mas "como um comentário sobre o desenvolvimento de seu pensamento, é 
totalmente enganoso." (1971:456) Por sua vez, Cohen considera que  

"a chave para o pensamento criativo de Newton na dinâmica celeste não foi 
que ele considerou as forças como propriedades reais, primárias e essenciais 
dos corpos ou da matéria macroscópica, mas certamente que ele poderia 
explorar as condições e propriedades de tais forças como se elas fossem 
reais, e sem necessitar de ser capaz de encontrar uma resposta satisfatória 
(ou qualquer resposta) para as questões sobre a realidade independente de 

                                                 
42 Em sua argumentação, Westfall considera que, "Mais do que qualquer outra coisa, a conclusão de que as 
forças são os agentes causais últimos na natureza emerge das meditações de Newton sobre a química." 
(1971:380) Essa interpretação de Westfal, aliada àquelas que procuravam identificar a influência das 
doutrinas "herméticas" nas idéias de Newton, estimularam os estudos dos manuscritos alquímicos de Newton 
nos últimos anos, muitas vezes com o objetivo de "integrar a alquimia com o restante de sua ciência" (Dobbs, 
1975:196). A grande variedade de conhecimentos alquímicos, muitos deles envolvendo a natureza da matéria 
e das forças entre partículas, tem levado os comentadores a um reforço acentuado da tese de Westfall: "é 
parcialmente porque acreditava nos 'princípios ativos' dos alquimistas que Newton modificou 
consideravelmente suas convicções mecanicistas iniciais. Para compreender seu conceito de força, é preciso 
então entender seu hermetismo. Não era tão fácil pensar a atração universal como ação a distância. Os 
'espíritos' e os 'princípios' caros aos Adeptos, deste ponto de vista, contribuíram para amadurecer a teoria da 
gravitação, ao favorecerem uma visão dinâmica da natureza." (Thuillier, 1989:881) Não se pode argumentar 
contra a quantidade de evidências colhidas por esses autores nos manuscritos alquímicos de Newton das 
múltiplas influências recebidas para "uma visão dinâmica da natureza". No entanto, ao insistirem na oposição 
de Newton ao mecanicismo cartesiano em função de sua crença nos "princípios ativos" da tradição hermética, 
não dão o devido destaque ao papel do modelo das colisões, oriundo da física de Descartes, na formação do 
conceito de força (inclusive, força gravitacional) de Newton. Surge, então, a imagem de um Newton que 
abandonou toda a tradição das "ciências mecânicas" e erigiu uma nova ciência a partir dos conceitos e 
princípios totalmente alheios à mecânica de seu tempo. Embora essa conclusão pareça um pouco forçada, ela 
não é de todo impossível se for acrescentado aquilo que Westfall diz sobre as referências às forças contínuas 
e atrativas nas discussões das Leis do Movimento do Principia (ver notas nas seções 3.1.3. e 3.1.4.). 
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tais forças. O estilo newtoniano,43 desenvolvido por volta de 1679-1680, 
possibilitou-o evitar e adiar qualquer problema relacionado à reconciliação 
do conceito de forças centrípetas ou atrativas com a filosofia mecanicista 
herdada até após a fase três, quando ele tinha encontrado a evidência de que 
a força da gravidade 'realmente existe'." (1980:253) 

Essa possibilidade de lidar com as forças "como se elas fossem reais" é o ingrediente 
essencial daquilo que Cohen chama de "estilo newtoniano" (style newtonian), um método 
de proceder na investigação dos movimentos constituído de "uma combinação especial de 
raciocínios imaginativos com o uso de técnicas matemáticas aplicadas aos dados 
empíricos" (idem, p. 62).44 Em suma, Cohen atribui àquilo que Westfall reconhece somente 
no "plano lógico", isto é, a separação dos aspectos matemáticos e físicos das forças, a 
característica principal do efetivo desenvolvimento das idéias de Newton sobre as forças. 

Através das fases do "estilo newtoniano", Cohen acredita que se possa reconstruir a 
maneira como "Newton foi paulatinamente conduzido ao conceito da força gravitacional 
mútua." (1980:65) Assim, o ano de 1679, ano do "redirecionamento da filosofia natural" de 
Newton na interpretação de Westfall, ganha um enfoque totalmente diverso na 
interpretação de Cohen: 

"Quando, em 1679, Hooke explicitamente colocou o problema dos 
movimentos planetários originando-se da combinação de uma componente 
inercial e uma força centrípeta, Newton - em resposta - não se detem para 
considerar se existe qualquer tipo de força conhecida que poderia 
possivelmente estender-se do Sol até a Terra, ou Saturno ou além; ou se tal 
força era o resultado da pressão, ou de um bombardeio de partículas etéreas, 
ou o efeito de um vórtice, ou o resultado de um éter de variados graus de 

                                                 
43 Ver nota seguinte. 
44 O "estilo newtoniano" de Cohen é composto de três fases. Na primeira fase, Newton procede a partir de 
uma natureza simplificada ou idealizada num domínio matemático, derivando as leis e relações para as 
condições de movimento nesse sistema análogo ao sistema natural. O procedimento inverso ocorre na fase 
dois, onde essas entidades matemáticas (corpos, trajetórias, forças, etc.) são transferidas para o mundo físico, 
com vistas a verificar se tais sistemas matemáticos estão de acordo com os experimentos e a observação. Isso 
pode resultar eventualmente numa alteração do sistema matemático original ou numa nova fase um que, por 
sua vez, leva a uma nova fase dois. "Desse modo, há uma das fases um e dois conduzindo a um sistema mais 
e mais complexo e a um aumento da verossimilhança com a natureza." (Cohen, 1980:63) Cohen pretende 
assim descrever o procedimento de Newton nos Livros I e II do Principia, nos quais a generalização e a 
complexidade são continuamente aumentadas pela introdução de condições cada vez mais próximas do 
mundo natural (de um sistema de um corpo que gira em torno de um ponto matemático para o sistema de dois 
corpos que se atraem mutuamente, em seguida a definição do tamanho e a forma física desses corpos, a 
introdução de um terceiro corpo e assim por diante). E somente no último estágio desse processo, a fase três 
(o Livro III do Principia), Newton se volta para a aplicação dos resultados obtidos nas fases anteriores à 
filosofia natural, a fim de elaborar um "sistema do mundo". 
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densidade. Para Newton, essas considerações tornam-se de suprema 
importância em relação à força agindo sobre os planetas somente muito 
depois que ele tivesse explorado as consequências matemáticas enunciadas 
por Hooke. Isto é, Newton foi capaz de considerar o problema do 
movimento planetário em seus aspectos matemáticos, e somente mais tarde, 
quando ele tinha encontrado aqueles seus resultados conformes à 
experiência, ele enfrentou o problema físico (ou, em seus próprios termos, 
'filosófico') de que tipo de entidade essa força centrípeta poderia ser." (idem, 
pp. 109-110) 

Essa reconstrução das idéias de Newton a partir de 1679-1680 mostra a "grande vantagem" 
do "estilo newtoniano" - desenvolvido, segundo Cohen, justamente nesses anos em que 
Newton se envolveu com o problema proposto por Hooke: permitir-lhe explorar as 
consequências matemáticas de quaisquer condições de forças "sem ser paralisado ou 
desviado pelas questões se certas forças ou condições de resistência ocorrem ou não 
ocorrem na natureza (ou deveriam ou não deveriam ser assim)." (idem, p. 109) Mas, após 
alcançar por esse método um "sistema do mundo" baseado na gravidade universal, Newton 
teve que se haver com os cânones aceitos da filosofia natural de sua época, pelos quais não 
se concebia imediatamente nenhuma possível explicação para uma força que agisse através 
de distâncias tão vastas, fosse mútua e proporcional à quantidade de matéria dos corpos. 
Assim, "a fase três foi sucedida por uma seqüência: o processo de encontrar uma causa para 
a gravidade e de entender como a gravidade pode operar." (idem, p. 111) 

Se muito pode-se ganhar com a interpretação de Cohen no que concerne à clareza 
na localização e enunciação do problema da causa da gravidade para Newton, que se 
encontra diluído naquilo que Westfall chama indistintamente de "especulações", algo 
também pode-se perder com seu entendimento das "tentativas" de Newton para solucionar 
esse problema. Para Cohen, trata-se de um "problema relacionado à reconciliação do 
conceito de forças centrípetas ou atrativas com a filosofia mecanicista herdada ..." 
(1980:253) Nada contra a origem do problema, pois é inegável que, sem as críticas 
oriundas dos filósofos mecanicistas, Newton não teria se envolvido tão intensamente com 
esse problema. A questão é se a solução que Newton buscava foi sempre visando tal 
"reconciliação" ou, nas palavras do próprio Cohen, se para Newton 

"A própria 'realidade' da existência da gravidade universal - enquanto um 
efeito e não como uma causa primária - demandava que a ação gravitacional 
fosse 'explicada' nos termos da filosofia da natureza herdada, fosse reduzida 
aos princípios da 'filosofia mecanicista', segundo a qual todos os fenômenos 
deviam ser explicados em última instância pelos princípios da 'matéria e 
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movimento'. O estilo newtoniano, e a filosofia newtoniana da ciência 
baseada nele, corajosamente declarou a razoabilidade de aceitar o sistema 
newtoniano do mundo - e a mecânica celeste newtoniana que era seu 
fundamento - sem que uma tal explicação tivesse sido encontrada, mas o 
próprio [Newton] evidentemente acreditou que não demoraria muito até que 
esse tipo de explicação fosse acessível. A 'realidade' da gravidade universal 
não significa para Newton uma existência independente a parte de uma 
'redução' aos 'princípios mecânicos'." (idem, p. 254-255) 

Posso agora enunciar o ponto que considero mais discutível com respeito ao 
envolvimento de Newton com os padrões explicativos da filosofia mecanicista, seja no 
enfoque do "redirecionamento" de Westfall seja no enfoque da "reconciliação" de Cohen: 
ambos tendem a assumir os pontos de vista ou dos críticos de Newton que realçaram o 
caráter "último" das forças atrativas,45 ou daqueles que foram os verdadeiros promotores do 
"estilo newtoniano" depois de Newton, quando se consolidou uma nova física matemática a 
partir da herança metodológica do Principia.46 A consequência disso é que ambos 
comentadores não se dão conta das reflexões de Newton na época do De Gravitatione, onde 
ele realiza uma confessada tentativa de prover "fundamentos mais verdadeiros para as 
ciências mecânicas", cujo resultado foi uma conceituação totalmente diversa da ortodoxia 
mecanicista daqueles que eram seus "princípios mecânicos", matéria e movimento. 
Portanto, se considerarmos o processo de formação da filosofia natural do Principia na 
perspectiva do De Gravitatione, não haveria nenhum "redirecionamento" ou 
"reconciliação" possível nem antes nem depois do conceito de gravitação universal. Digo 
isso com respeito ao que tanto Westfall como Cohen chamam de "a mente de Newton", isto 
é, o processo de pensamento que conduziu Newton à "descoberta" da gravitação universal. 
Recordemos que Newton, já no De Gravitatione, esboçara um programa de investigação 
dos movimentos locais a partir das "forças da natureza". 

Quanto à justificação dessa teoria, é evidente que Newton reconhecia o valor das 
críticas que lhe dirigiam os filósofos mecanicistas, particularmente pela possível 
caracterização da gravidade como sendo essencial à matéria. Entretanto, seus esforços para 
explicar a ação da gravidade, mesmo quando se limitavam a postular um meio material 
                                                 
45 Westfall acredita que certos enunciados de Newton sobre a realidade das forças atrativas são 
irreconciliáveis com "as repetidas asserções de Newton de que sua palavra 'atração' não implica nenhuma 
suposição sobre a realidade última da força. Os críticos de Newton disseram isto e não deixaram de insistir 
nesse ponto." (1971:465) 
46 "Sendo não mais que uma seqüência da fase três, nem o delineamento de explicações para a gravitação 
nem a investigação da causa da gravitação ou do seu modus operandi era essencial para a aceitação ou 
rejeição do Principia newtoniano - pelo menos para aqueles que estavam dispostos a aceitar o estilo 
newtoniano ou alguma variante dele." (Cohen, 119-120) 
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dotado de partículas em movimento, não objetivavam encontrar as respostas que os 
filósofos mecanicistas estariam imediatamente dispostos a aceitar. Em grande parte, a 
estratégia adotada por Newton foi prover uma justificação sólida do método pelo qual 
julgava ter alcançado a "lei" da gravitação universal, a fim de que sua incapacidade ou 
mesmo a própria impossibilidade de encontrar uma explicação para o conceito de força 
gravitacional não comprometesse a inteligibilidade de seu "sistema do mundo". Mas, para 
desenvolver esse tema, devemos ampliar nosso horizonte de análise e considerar os padrões 
explicativos que emergiram com a ruína do aristotelismo escolástico do período medieval. 
Isto é o que propõe Keith Hutchinson, cuja interpretação para o problema da causa da 
gravidade pressupõe uma esclarecdora reavaliação do estatuto ontológico e epistemológico 
das entidades explicativas admitidas no séc. XVII em face da distinção promovida pela 
ortodoxia escolástica entre "qualidades manifestas" e "qualidades ocultas". 

Para Hutchinson, os medievais haviam recusado admitir as qualidades ocultas no 
interior da ciência sob a alegação de que eram entidades insensíveis e a fortiori 
ininteligíveis. A atitude cética dos modernos diante das qualidades manifestas dos 
medievais, isto é, dos seus critérios de evidência sensível e de inteligibilidade, promoveu a 
admissão de entidades insensíveis nas explicações, uma vez que toda e qualquer 
"qualidade" dos seres naturais passaram a ser consideradas como igualmente ocultas. As 
disputas filosóficas se voltaram, então, para o critério de inteligibilidade na admissão de 
entidades insensíveis nas explicações. Na próxima seção, veremos em detalhes essa 
interpretação e como ela pode auxiliar-nos na compreensão daquilo que realmente estave 
em disputa entre Newton e seus críticos. 

4.2.3. A inteligibilidade das entidades explicativas 

Antes de tudo, vale lembrar que o tema escolástico das qualidades manifestas e 
qualidades ocultas comparece nas polêmicas geradas pelo conceito de força gravitacional 
de Newton. Numa de suas cartas a Hartsoeker, onde discute justamente a racionalidade dos 
recursos explicativos às qualidades ocultas, Leibniz observa: 

"Assim, os antigos e os modernos que admitem ser a gravidade uma 
qualidade oculta, têm razão se entendem por isso que existe um certo 
mecanismo que lhes é desconhecido, pelo qual os corpos são empurrados 
para o centro da Terra. Mas se o sentimento deles é de que isso ocorre sem 
qualquer mecanismo, por uma simples qualidade primitiva ou por uma lei de 
Deus que produz esse efeito sem empregar nenhum meio inteligível, então 
esta é uma qualidade oculta irracional, que é a tal ponto oculta que é 
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impossível tornar-se clara ainda que um anjo, para não dizer o próprio Deus, 
a quisesse explicar."47 

Pode-se mesmo supor que boa parte das tentativas de Newton para persuadir seus leitores 
de que haveria uma causa para a gravidade - embora ele mesmo não pudesse dizer qual 
seria - foram no sentido de evitar que sua teoria fosse incluída nessa segunda categoria de 
recurso explicativo às qualidades ocultas, as "qualidades primitivas". Na Questão 31 da 
Opticks (2ª edição, 1717), Newton insiste que os "princípios ativos" (gravidade, 
fermentação e coesão), cuja existência ele julga ser necessária (ver seção 4.2.1.), não são 
considerados 

"como qualidades ocultas, supostas resultarem das formas específicas das 
coisas, mas como leis gerais da Natureza, pelas quais as próprias coisas são 
formadas; sua verdade, aparecendo-nos através dos fenômenos, apesar de 
que suas causas não estejam ainda descobertas. Pois estas são qualidades 
manifestas, e somente suas causas estão ocultas. E os aristotélicos davam o 
nome de qualidades ocultas, não às qualidades manifestas, mas somente a 
tais qualidades como as que supunham estar escondidas nos corpos e serem 
as causas desconhecidas dos efeitos manifestos. Tais como seriam as causas 
da gravidade, das atrações elétricas e magnéticas, e das fermentações, se 
supuséssemos que estas forças ou ações se originam de qualidades 
desconhecidas para nós, e incapazes de serem descobertas e tornadas 
manifestas. Tais qualidades param o desenvolvimento da filosofia natural, e, 
portanto, nos últimos anos foram rejeitadas." (1979a:55) 

O que a análise de Hutchinson nos mostra é que os filósofos do séc. XVII modificaram a 
terminologia escolástica e baniram da ciência não as qualidades ocultas, mas as qualidades 
manifestas, ou seja, as "qualidades primitivas" a que Leibniz se refere, e a teoria causal 
associada a essas entidades explicativas. 

Na terminologia do aristotelismo escolástico, "qualidade" (qualitas) era usada tanto 
para designar uma propriedade, atributo ou característica dos corpos e assim eram 
consideradas categorias descritivas (um sentido que os modernos certamente preservaram), 
como também para referir às causas desses atributos, isto é, às "formas" que tinham 
existência real e forneciam as explicações dos atributos. Para Hutchinson, 

                                                 
47 Citado por Koyré (1968:182). As cartas de Leibniz a Nicolas Hartsoeker foram publicadas na Inglaterra em 
1712, no volume Memoirs of Literature (cf. idem, p. 236, nota 6). Cohen observa que Cotes, após receber a 
primeira versão do Escólio Geral para incluí-la na 2ª edição do Principia, "chama a atenção de Newton para 
essas cartas, e em particular para a conclusão de Leibniz de que o Principia 'abandona as causas Mecânicas, 
fundamenta-se em Milagres e recorre a qualidades Ocultas'." (1971:243 nota 14). 
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"essa teoria causal foi amplamente rejeitada pelos filósofos do séc. XVII e 
as qualitates48 ocultas causais foram banidas a fortiori. Mas elas foram 
banidas porque eram qualitates reais, e não (como mostrarei) porque eram 
ocultas: qualitates que não eram ocultas foram rejeitas precisamente da 
mesma maneira. Entretanto, esses filósofos freqüentemente usaram 
qualidades ocultas como exemplos quando eles desejavam atacar a teoria 
das qualitates reais causais, dando a impressão de que eles estavam atacando 
a existência dos efeitos ocultos daquelas qualitates. " (1982:234) 

A teoria causal das qualitates estava, portanto, de acordo com a concepção de ciência da 
tradição aristotélica, que restringia o conhecimento científico ao conhecimento das causas. 
Além disso, o conhecimento deveria proceder através dos sentidos, visto que o intelecto 
opera por meio de imagens abstraídas das coisas sensíveis. Diante dessa epistemologia é 
natural que aquelas entidades causais que não se submetessem à inspeção direta dos 
sentidos fossem excluídas da ciência, não obstante pudessem produzir efeitos facilmente 
observados. 

As razões que determinaram a exclusão das causas ocultas da ciência medieval 
estão associadas a três propriedades atribuídas às entidades insensíveis: sua natureza 
incorpórea, ininteligibilidade e as idiossincrasias de suas ações. Segundo Hutchinson, "a 
filosofia medieval tinha grande dificuldade para acomodar a existência de qualquer coisa 
tão 'pequena' para ser percebida." (1982:237) Ao lado disso, houve uma tendência quase 
generalizada de associar os "invisíveis" a entidades espirituais, relegando as operações 
insensíveis ao âmbito do sobrenatural.49 

Em consequência da suposta incorporeidade das qualidades insensíveis, colocava-se 
em dúvida a própria inteligibilidade delas. O fundamento epistêmico das qualidades 
manifestas era o processo que assegurava a total identidade entre as formas presentes no 
intelecto e as formas sensíveis nos objetos, qual seja, a abstração das formas universais e 
essenciais a partir do acidental e singular. "Esse processo absolutamente não poderia 
ocorrer na ausência de uma imagem sensível, e uma qualidade oculta estava a fortiori fora 
do escopo do intelecto humano." (Hutchinson, 1982:238) Assim, os insensíveis somente 

                                                 
48 No que segue, Hutchinson usa "qualitas" (no plural, qualitates) quando deseja se referir exclusivamente ao 
sentido explicativo e causal desse termo no período medieval, e "qualidade" (em inglês, quality) para referir 
indistintamente tanto ao sentido descritivo quanto explicativo dele. 
49 A eficácia curativa das relíquias dos santos, por exemplo, era atribuída à intervenção angélica, assim como 
os poderes ocultos da magia eram exercidos pelo demônio. Mesmo no final da Renascença, quando a idéia de 
uma magia natural que procedia sem a intervenção sobrenatural começou a ter uma melhor reputação, a 
ortodoxia escolástica manteve suas suspeitas, pois "a magia não era aprendida pelo processo normal de 
investigação humana, mas de um outro mágico que, por sua vez, aprendeu de outro mágico e assim por diante 
até um mágico que aprendeu pela revelação demoníaca." (Hutchinson, 1982:237-238) 
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podem ser conhecidos imperfeitamente e certos processos naturais, tais como o 
magnetismo ou o calor gerado pela dissolução da cal viva (quicklime) em água, estavam 
"além da compreensão humana".50 Outro aspecto certamente envolvido aqui é a estreita 
vinculação da teoria dos quatro elementos de Aristóteles com as qualidades sensíveis da 
matéria. Muitas vezes a classificação de uma qualidade como oculta decorria da 
impossibilidade de explicá-la através dos quatro elementos da cosmologia sublunar 
aristotélica. 

E, finalmente, as particularidades ou idiossincrasias das qualidades ocultas também 
estavam em conflito com o ideal da scientia peripatética de lidar somente com causas que 
fossem universais. Uma vez que as qualidades manifestas estão relacionadas com as 
características universais dos quatro elementos, as qualidades ocultas têm seus efeitos 
vinculados às características particulares dos indivíduos.51 

Os protagonistas da nova filosofia natural do séc. XVII viram na habilidade para 
acomodar as qualidades ocultas dos medievais "um dos sinais da superioridade de sua nova 
ciência" (Hutchison, 1982:242). Autores como Descartes, Charleton e Boyle, rejeitam as 
principais razões dos medievais para excluir as qualidades ocultas do escopo da ciência, 
assumindo que tais entidades possam ser corpóreas, provendo meios para conhecê-las 
adequadamente e para atribuir-lhes realidade e efetividade. A principal motivação dos 
modernos para resgatar as entidades insensíveis para a ciência foi a recusa de dois 
pressupostos da epistemologia aristotélica: a importância (ou mesmo, a possibilidade) da 
inspeção sensitiva direta do mundo físico e a natureza causal das qualitates.  

Contudo, Hutchinson chama a atenção para o fato de que a terminologia escolástica 
foi profundamente modificada pelos modernos, de modo que "oculto" a partir de 1600 
passou a significar algo bem distinto dos "insensíveis" escolásticos. O ataque dos modernos 
às "qualidades ocultas" incide sobre outras características dessas qualidades que não sejam 
sua insensibilidade e ininteligibilidade. Para Hutchison, "quando eles parecem estar 
recomendando o abandono das qualidades ocultas, um exame minucioso revela que eles 
estão objetando à tese anterior de que o oculto é ininteligível, ao uso de formas substanciais 
                                                 
50 Hutchinson observa que a ênfase do aristotelismo nas imagens sensíveis (os "fantasmas" de Tomás de 
Aquino) não deve ser vista como "uma evidência da natureza 'empírica' do pensamento medieval", pois 
"insistir na sensação direta como um fundamento de alguma epistemologia é desvalorizar todas as outras 
formas de experiência. Assim, no séc. XVII, Henry Power pôde criticar severamente os aristotélicos por 
serem 'Filhos dos Sentidos', enquanto ele recomendava uma filosofia experimental. A scientia escolástica foi 
relutante em lidar com entidades que pudessem ser somente experimentadas, e por isso essa filosofia deve ser 
considerada como tendo visto a experiência com uma base pobre para o conhecimento." (1982:239) 
51 O naturalismo renascentista, representado pela etiologia de Paracelsus, adotou justamente essa concepção 
das "virtudes ocultas". As virtudes curativas dos agentes químicos e naturais eram tão específicos na 
farmacologia de Paracelsus que poderiam variar no tempo e entre indivíduos, do mesmo modo que dois 
corpos humanos quaisquer nunca são idênticos. 
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como explicações causais ou às causas ocultas extremamente idiossincráticas postuladas 
por alguns autores." (1982:233) O caso típico dessa atitude é o de Descartes que, ao mesmo 
tempo em que nega a inteligibilidade das "causas ocultas", postula mecanismos causais 
invisíveis (a "hipótese" dos vórtices, por exemplo): 

"Ao contrário dos aristotélicos, Descartes não postula uma qualitas 
incognoscível por trás de cada qualidade oculta. Ao invés disso, ele pode dar 
uma explicação baseada num mecanismo. Ademais, ele faz o mesmo com as 
qualidades manifestas. Não existem qualitates por trás de cada uma delas, e 
as qualidades aparentemente sensíveis dos corpos também são geradas por 
mecanismos insensíveis. Não resta nenhuma distinção estrita na filosofia de 
Descartes entre oculto e manifesto. Todas as qualidades tornam-se ocultas, 
pois não existe nenhuma propriedade dos corpos que entre diretamente no 
intelecto à maneira das formas sensíveis dos peripatéticos." (idem, pp. 242-
243) 

Nessa atitude de Descartes de rejeitar a distinção entre oculto e manifesto, seguida e 
aprofundada por Charleton e Boyle, entre outros, revela-se "um outro grande tema da 
Revolução Científica: o reconhecimento de que a natureza é permeada de segredos aos 
quais o homem tem um acesso razoável." (idem, p. 245)52 

Hutchinson pretende que essa sua tese esteja integrada à interpretação da filosofia 
do séc. XVII como provendo uma resposta à crise cética do final da Renascença, que ele 
descreve como sendo "uma continuação do debate medieval sobre os papéis da revelação e 
da razão, e do problema de delinear os domínios de competência da mente humana." 
(1982:248) A saída daqueles que se recusaram a admitir que a mente humana fosse 
totalmente incompetente para conhecer e que a revelação constituísse a única fonte de 
conhecimento foi a doutrina do ceticismo "mitigado" ou "construtivista" desenvolvida por 
Mersenne, Gassendi, Charleton e Boyle, enquanto o cartesianismo se retraía para um novo 
dogmatismo. 

"Aceitando que o ideal peripatético de epistêmê era inalcançável, o 
ceticismo mitigado precipitou-se para uma ciência 'inferior' das aparências e 
dos efeitos, na qual a procura de um conhecimento definitivo sobre a 

                                                 
52 Hutchinson insiste que existe um "avanço intelectual" por trás dessa "metáfora vulgarizada", pois "a 
Revolução Científica, com sua ênfase na profundidade e na experimentação ativa em lugar da observação 
passiva e acrítica, depende de tal reconhecimento" (1982:245-246). Esse "novo approach da natureza" é o 
que distingue a filosofia natural do séc. XVII do naturalismo renascentista, notadamente de sua vertente 
mágica e hermética. Hutchison observa que um dos mais conhecidos "livros dos segredos" em circulação no 
séc. XVII, o The Book of Secrets of Albertus Magnus (1550), explicitamente se vinculava aos "segredos da 
magia" e declarava lidar com as maravilhas "para as quais não conhecemos nenhuma razão". 
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realidade última foi abandonado. As sensações foram aceitas (aparentemente 
sob o pretexto teológico de que Deus não é enganador) como sendo 
geralmente seguras e capazes de efetiva correção no caso de ilusões, mas as 
tentativas de vislumbrar o Ding an sich por trás dessas percepções foram 
vistas como inúteis. Para as outras coisas que não fossem sensações internas, 
a doutrina dos 'graus de certeza' foi adotada e o assentimento era concedido 
apenas parcialmente, em proporção à evidência disponível." (ibidem) 

Algumas dessas atitudes, Hutchinson encontra nos procedimentos de Newton em relação ao 
seu conceito de gravidade: a noção de diferente níveis de verificação, de que a investigação 
dos efeitos é prioritário em relação às causas e a disposição de aceitar os efeitos sem 
entender suas causas. E foi justamente esse último procedimento de Newton, admitindo o 
caráter oculto da causa da gravidade, que os cartesianos entenderam como sendo uma 
declaração de que a gravidade não poderia ser entendida. Ao longo do séc. XVII, portanto, 
o sentido de "oculto" havia se deslocado do âmbito do sensível para o âmbito do inteligível. 

Todavia, não é imediatamente claro que as polêmicas em torno do conceito de força 
gravitacional fossem uma questão relativa à inteligibilidade desse conceito. Newton e seus 
críticos dividiam a idéia de que a gravidade se tornaria "inteligível" ou "compreensível" 
sob a condição de que alguma explicação fosse oferecida para sua ação, o que significava, 
para os últimos, tornar a gravitação concorde com a física dos impulsos. O próprio Newton 
considerava "absurda" a idéia de ação a distância e, não obstante, julgava poder excluir tal 
absurdidade fornecendo a causa da gravidade.53 Da mesma forma como o crítico do 
Journal des Sçavans julgava que a gravidade recíproca dos planetas era uma "hipótese 
arbitrária", e Leibniz reprovava que a gravidade produzisse seu "efeito sem empregar 
nenhum meio inteligível", ao passo que Huygens se recusava a admitir tal atração mútua 
porque acreditava poder explicá-la por "princípios da Mecânica" e "regras do Movimento". 
Assim, "mostrar a possibilidade" e "fornecer uma explicação" pareciam ser tomados como 
procedimentos metodológicos equivalentes para o caso da gravidade, muito embora esses 
autores soubessem claramente distinguí-los em outros contextos. 

Como vimos na análise de Hutchinson, a inteligibilidade das qualidades manifestas 
esteve associada, na ciência aristotélica medieval, à possibilidade de reduzí-la a (ou, talvez, 
"explicá-la" através de) algum dos quatros elementos da cosmologia sublunar aristotélica. É 
possível que a situação não tenha se alterado muito com o advento da "nova ciência". 

                                                 
53 Clarke enuncia claramente o caráter auto-contraditório dessa noção numa de suas cartas a Leibniz, cuja 
redação foi diretamente assessorada pelo próprio Newton (cf. Cohen, 1980:190): "É verdade que, se um 
corpo atraísse outro, sem a intervenção de qualquer meio, não teríamos um milagre, mas uma contradição, 
pois seria supor que uma coisa agisse onde não está." (Leibniz, 1979:192) 
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Descartes considera que sua hipótese dos vórtices celestes seja "inteligível" (1989:124). 
Ora, uma vez que tal hipótese não desfruta da certeza apodítica restrita às idéias claras e 
distintas (visto que há sempre a possibilidade de que ela não seja inteiramente conforme à 
verdade), nem decorre de qualquer necessidade presente no ato criador de Deus (e, por isso, 
não pode "dar a razão" dos fenômenos), é bem possível que sua inteligibilidade derivasse 
em maior parte da consistência com os princípios da matéria e do movimento. Se assim 
fosse, a inteligibilidade seria uma exigência relativa aos vínculos lógicos que uma 
determinada noção mantém com um sistema conceitual mais amplo, cuja função reguladora 
incluiria as condições de possibilidade para a existência de qualquer coisa. Desse modo, 
antes de ser avaliada através da experiência a respeito de seu poder explanatório e 
preditivo, uma hipótese deveria mostrar-se possível, que significa aqui "inteligível". 

Em face disso, haveria sim um sentido em que o conceito de força gravitacional era 
inteligível, qual seja, ele estava de acordo com os princípios dos movimentos locais 
estabelecidos nas seções iniciais do Principia, pelos quais se sabe que, para qualquer 
deslocamento dos corpos de seus estados inerciais, é necessário que uma força esteja em 
ação (lembremos que o contrário disso afirmava a doutrina do movimento de Descartes, o 
que Newton, no De Gravitatione, considerou ser um "absurdo"). Mas, dessa forma, como 
vimos antes, somente se adiaria a solução do problema (quando não estabeleceria uma 
notória circularidade), pois é justamente o conceito de "força", ou uma determinada 
interpretação dele, que está em questão. Uma outra saída seria desenvolver uma doutrina 
metafísica que acomodasse as "forças da natureza" num sistema geral das propriedades dos 
seres naturais, na linha das reflexões realizadas no De Gravitatione e que pareciam ter sido 
abandonadas nos anos que se seguiram. Mas, nesse contexto, as únicas referência que 
permaneceram daquele período foram as posições relativas à vontade de Deus como 
condição de possibilidade para tudo aquilo que possa existir. E, como tal vontade não pode 
estar sujeita a qualquer "necessidade metafísica" (Escólio Geral), sendo absolutamente 
inescrutável exceto pelos seus efeitos, quase nada se ganharia em termos de inteligibilidade 
das coisas cuja criação fossem atribuídas a Deus.54 

                                                 
54 Mesmo a regularidade que Newton reconhece, por exemplo, na ação dos "princípios ativos" referidos na 
Questão 31, a ponto de considerá-los "leis da natureza", deve ser pensada dentro dos limites de uma teologia 
voluntarista. Uma vez que sua criação não decorre de nenhuma "necessidade metafísica cega" (Escólio 
Geral), não haveria contradição em "admitir que Deus é capaz de (...) variar as leis da natureza e fazer 
mundos de várias espécies em várias partes do Universo." (Newton, 1979a:56) Portanto, o único fundamento 
epistemológico para estabelecer a regularidade e, conseqüentemente, a universalidade das "leis da natureza" é 
o fato de que a natureza "costuma ser simples e consoante consigo mesma" (Regra III), embora tal fato não vá 
muito além de uma crença que se admite para evitar o ceticismo. A regularidade constata nas coisas materiais 
fornece, entretanto, uma garantia a posteriori de que "convinha Àquele que as criou colocá-las em ordem" 
(1979a:55).  



168 

Por outro lado, a inexistência de tentativas de tornar a força gravitacional inteligível 
vinculando-a a um sistema conceitual metafísico, sugere que mudanças ainda mais 
profundas haviam ocorrido na metodologia de Newton. Sugere que o sentido do repto 
"Hypotheses non fingo" lançado contra os cartesianos possa também incluir a recusa das 
razões de Descartes para formular suas hipóteses. Pois, senão vejamos; Newton não 
constitui um domínio metafísico de verdades necessárias sobre o mundo visível. Ao 
contrário, mantém-se fiel a suas posições no De Gravitatione e desacredita qualquer 
tentativa de apreender a "substância" das coisas. O que resta é reduzir todo conhecimento 
ao nível das hipóteses ou, o que seria mais condizente com as expectativas de Newton, 
elevar as hipóteses ao nível da ciência que, quando pouco, é a única porta aberta contra o 
cético. A recusa das hipóteses é também a recusa das razões para distinguir os princípios da 
ciência em certezas apodíticas e hipotéticas. A única fonte de certezas disponível é a 
experiência. Portanto, não faz sentido manter a distinção de Descartes, assim como não faz 
sentido evocar princípios metafísicos para assegurar a inteligibilidade das hipóteses. 

Pode-se mesmo supor que, para Newton, a inteligibilidade dos princípios da ciência 
se tornou uma questão relativa à maneira pela qual estivessem fundamentadas na 
experiência, que não estabelece a priori qualquer condição de possibilidade para a 
existência das coisas - exceto aquelas que o experimentador deve impor a fim de tornar 
possível a própria experiência (uma máxima da qual Newton tinha consciência, como 
veremos a seguir). Mas tal fundamentação pode ocorrer em graus variados, sendo que 
somente uma proposição muito bem fundamentada pode ser considerada um princípio com 
o qual se possa contar para "fornecer explicações". Essa situação pode ser ilustrada pela 
considerações de Newton a respeito das proposições acerca dos "agentes atrativos" na 
Questão 31 da Opticks: "Existem, portanto, agentes na Natureza capazes de fazer as 
partículas dos corpos aderirem por atrações muito intensas. E é a tarefa da filosofia 
experimental descobrí-las." (1979a:51-52) Aqui, mostrar que tais agentes "existem" e 
"descobri-los" correspondem a graus de evidência empírica distintos. Uma vez 
"descobertas", isto é, "provados", tais "causas" podem legitimamente servir para "explicar 
os fenômenos que procedem delas..." (idem, p. 57). O mesmo vale para a causa da 
gravidade. É certo, pelas próprias características da ação da força gravitacional (ação a 
distância, sobretudo), que "essa força origina-se de alguma causa". Todavia, "ainda não 
pude deduzir a razão dessas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos" (Escólio 
Geral) ou "ainda não estou convencido dela [da causa da gravidade sugerida nas Questões 
17-24] por falta de experimentos" (Opticks; 1979b:cxxiii). 

Este é um dos modos possíveis de argumentar a favor da tese de que as diferenças 
entre o programa de Newton e seus críticos da tradição cartesiana não eram apenas de 
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natureza metafísica, como superficialmente pode parecer, mas eram sobretudo de natureza 
metodológica. Essa tese, todavia, é também enunciada vulgarmente, bem ao gosto dos 
primeiros newtonianos do séc. XVIII, como o confronto entre o modelo baconiano da 
ciência experimental e o modelo cartesiano de uma ciência fundada na metafísica. Espero 
que as considerações que fiz acerca dos elementos metafísicos na ciência de Newton e do 
controle experimental das hipóteses na física de Descartes sejam suficientes para afastar 
qualquer possibilidade de compreender a tese acima nesse sentido superficial e 
historicamente improvável. As diferenças metodológicas que procurei esclarecer nos 
parágrafos anteriores são relativas aos padrões que regulam o recurso às diversas ordens de 
razões (metafísicas, empíricas, teológicas, etc.) na construção e na justificação das 
explicações científicas. Assim, não adiantou Newton dizer que ainda não pudera 
estabelecer a causa da gravidade a partir dos fenômenos, porque isto não convenceria o 
mais radical de seus críticos de que a gravidade, enquanto uma "hipótese arbitrária", 
poderia tornar-se inteligível. 

Consciente dessas diferenças metodológicas, Newton tratou de insinuá-las nos seus 
escritos posteriores à primeira edição do Principia (1687), argumentando de uma forma que 
quase nunca conserva a mesma clareza e coerência no uso de termos e conceitos observada 
nos enunciados, comentários e demonstrações de sua teoria. Aparentemente ocorreu que, 
sendo incapaz de responder às críticas e sendo obrigado a manter-se sempre na defensiva, 
Newton se armou de argumentos metodológicos para desqualificar as teorias defendidas 
por seus críticos. O prefácio de Cotes à segunda edição do Principia (1713) segue 
justamente essa orientação. Cotes abre o prefácio dizendo que iria tratar ali do "método da 
filosofia newtoniana". Todavia, entre uma e outra alusão a esse método (muitas delas uma 
simples repetição do que o próprio Newton diz nas partes revistas daquela edição), ele 
concentra seus argumentos na tentativa de descredenciar os adversários de Newton, 
sobretudo Leibniz, criticando seus sistemas e conceitos por motivos pretensamente 
metodológicos. Mas, de qualquer forma, em virtude da importância que Newton atribuiu às 
diferenças metodológicas com seus adversários, é necessário que não encerremos esta 
análise sem antes considerar seus pronunciamentos a esse respeito. 
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4.3. O MÉTODO DA FILOSOFIA EXPERIMENTAL CONTRA AS HIPÓTESES 

Desde que, no começo deste século (1906), Duhem desafiou os fundamentos do 
"método indutivo" de Newton, combatendo a idéia de que "princípio da gravidade 
universal possa ser inferido, pela generalização e indução, das leis de observação 
formuladas por Kepler", visto que aquele princípio "contradiz formalmente a essas leis" 
(1981:293), as opiniões dos comentadores divergiram amplamente sobre a maneira de 
conciliar os resultados obtidos por Newton com seus pronunciamentos metodológicos. 
Alguns, como Palter, preferem destacar apenas os aspectos importantes do "método 
indutivo newtoniano", tais como o suporte para "a objetividade e o caráter cumulativo da 
ciência", pressupondo que seria "paradoxal e intelectualmente irresponsável" negar essas 
"características da ciência" (1970:247). Outros, como Lakatos, preferem traçar uma clara 
distinção entre a "teoria do resultado científico de Newton" e seus "resultados científicos", 
de modo que "a combinação esquizofrênica da tola metodologia newtoniana, apoiando-se 
no credo quid absurdum (creio porque é absurdum) da 'prova experimental', com o 
maravilhoso método newtoniano surge-nos como uma piada." (1978:220 e 212). Cohen 
reforça tal demarcação alegando que "o melhor modo de instruir-se sobre o 'método' de 
Newton é analisar o modo pelo qual ele solucionou problemas científicos particulares ao 
invés de tentar analisar e interpretar suas 'Regras para Filosofar' sobre a natureza." 
(1981:271) 

A análise da metodologia de Newton apresentada a seguir não pretende tratá-la 
desse mesmo ponto de vista. De acordo com o objetivo mais geral deste trabalho, optei por 
um tratamento mais histórico dos pronunciamentos de Newton, analisando-os diante das 
concepções metodológicas em vigor no séc. XVII. Nesse sentido, será importante observar 
que os principais pronunciamentos metodológicos de Newton foram feitos após a 
elaboração de sua teoria e estão em grande parte vinculados ao principal problema 
conceitual enfrentado pela teoria da gravitação universal - a explicação da causa da 
gravidade dos corpos. Tudo leva a crer que o propósito de Newton era enfatizar os 
fundamentos empíricos de sua teoria, para que ela não se visse ameaçada por sua 
incapacidade de responder aos seus críticos. Por outro lado, em sua estratégia 
argumentativa, Newton recorre freqüentemente à oposição entre o método da filosofia 
experimental e o método das hipóteses, sempre com o intuito de desacreditar os 
fundamentos das teorias rivais, identificadas com o método das hipóteses. 

A seguinte passagem do Escólio Geral pode ser considerada o enunciado mais 
completo de Newton a respeito do seu método e, por isso, a análise apresentada nas 
próximas seções pretende sobretudo esclarecer o seu significado histórico: 
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"Porém ainda não pude deduzir a razão dessas propriedades da gravidade a 
partir dos fenômenos e não invento hipóteses.55 Pois tudo aquilo que não é 
deduzido a partir dos fenômenos deve ser chamado de hipótese. e hipóteses, 
quer metafísicas, quer físicas, quer de qualidades ocultas, quer mecânicas, 
não têm lugar na filosofia experimental. Nessa filosofia as proposições são 
deduzidas a partir dos fenômenos, tornadas gerais pela indução. Assim, a 
impenetrabilidade, a mobilidade e a força impulsiva (impetus) dos corpos e 
as leis dos movimentos e da gravidade tornaram-se conhecidas. E é 
suficiente que a gravidade realmente exista e atue segundo as leis por nós 
expostas e seja capaz de sustenta todos os movimentos dos corpos celestes e 
do nosso mar." 

Há pelo menos três posições metodológicas explicitamente enunciadas nessa passagem, que 
poderiam ser: (1) o método da filosofia experimental consiste em "deduzir dos fenômenos" 
as proposições e "torná-las gerais por indução"; (2) na medida em que não são "deduzidas 
dos fenômenos", as hipóteses estão excluídas da filosofia experimental; (3) quanto ao 
problema da causa da gravidade, esta deve ser procurada segundo o mesmo método pelo 
qual foram estabelecidas as leis e as propriedades da gravidade, isto é, o método da 
filosofia experimental. A propósito, Newton alega ser "suficiente que a gravidade 
realmente exista e atue segundo as leis" por ele estabelecidas, o que significa afirmar a 
autonomia das proposições "deduzidas dos fenômenos" em relação às etapas posteriores da 
investigação das causas. 

4.3.1. A investigação das coisas difíceis 

Newton inclui no significado daquilo que chama às vezes de "deduzir" (deducere), 
"coligir" (coligere) ou "demonstrar" (demonstrare) uma série de raciocínios distintos que 

                                                 
55 A tradução correta de "hypotheses non fingo" foi bastante discutida pelos comentadores de Newton em 
virtude da tradução inglesa feita por Motte como "I frame no hypotheses" (Newton, 1934, vol. 2, p. 547), que 
Mariconda traduziu para o português como "não construo nenhuma hipótese" (Newton, 1979a:22). Koyré 
traduz a frase de Newton como "je ne feins pas d'hypothèses" que, segundo ele, quer dizer "Je n'utilise pas de 
fictions e de propositions fausses como prémisses et explications", e por isso recusa a tradução de Motte 
alegando que "feindre implique la fausseté, alors que former et imaginer ne l'impliquent pas" (1968:60). 
Gabbey mostra que o uso corrente no séc. XVII de "fingere" (o verbo cujo presente do indicativo é fingo) era 
justamente no sentido dado por Koyré, transcrevendo o significado dado por Micraelius (Lexicon 
Philosophicum, 1653): "FINGERE est ostendere dicto vel facto, quod non est verum" (1976:243) Para estar 
de acordo com esses autores, optei por usar "inventar" - muito embora no português "fingir" fosse talvez o 
termo mais correto - seguindo a tradução de Mariconda para a seguinte passagem da Questão 29 da Opticks: 
"without feigning Hypotheses", "sem inventar hipóteses" (Newton, 1979b:369; 1979a:40). Mas, como 
procurarei mostrar a seguir, não se deve derivar dessa análise lexiográfica todo o sentido da recusa das 
hipóteses por parte de Newton, pois essa recusa é muito mais do "método das hipóteses" do que do conteúdo 
de verdade (ou a falta dele) que essas hipóteses possam ter. 
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em geral correspondem a três diferentes tipos de inferências: deduções ordinárias (tais 
como aquelas que realiza em provas matemáticas), inferências causais (seja para "deduzir 
as causas dos efeitos" seja para tornar gerias as causas dos mesmos efeitos) e algumas 
vezes as próprias inferências indutivas (particularmente, quando, ao lado de "deduzida dos 
fenômenos", acrescenta que uma tal proposição foi "tornada geral por indução").56 Mas 
outras vezes a asserção "deduzida dos fenômenos" aparece sem qualquer outra 
especificação, em contextos que sugerem que um certo tipo de inferência muito particular 
está sendo usado, mas Newton jamais especifica claramente o que ele venha a ser. É o caso, 
por exemplo, desta quase-definição de hipóteses dada no Escólio Geral: "tudo aquilo que 
não é deduzido a partir dos fenômenos deve ser chamado de hipótese". Não pretendo aqui 
esclarecer qual o tipo de inferência que Newton de fato realiza nesses casos. Mas há 
indícios suficientes de que o procedimento de "argumentar a partir dos fenômenos" possa 
estar incluído no chamado "método de análise e síntese", particularmente na sua 
ramificação analítica, que Newton descreve como um método para a "investigação das 
coisas difíceis", isto é, uma espécie de heurística oposta ao método das hipóteses. 

Convém antes de tudo procurar esclarecer o sentido do termo que define o objeto 
para o qual a filosofia experimental dirige todos o seu instrumental "dedutivo" e "indutivo", 
que são os "fenômenos". Em geral o que Newton significa por "fenômeno" são "fatos 
estabelecidos por observações e aceitáveis por todos que façam as observações 
apropriadas" (Achinstein, 1991:25). A dificuldade aqui é determinar o que Newton 
consideraria ser uma "observação apropriada". A única coisa que se pode afirmar com 
certeza é que não se trata de uma observação desprovida de qualquer pressuposto teórico. 
Poucas vezes Newton se referiu a um certo conjunto de fatos definindo-os positivamente 
como fenômenos. O caso mais notório são os "Fenômenos" enunciados no início do Livro 
III do Principia, que foram estabelecidos por observações astronômicas e descritos segundo 
determinadas regularidades aparentes, isto é, a leis de Kepler. 

De outra maneira, num manuscrito (U.C.L. MS Add. 3965.13)57 composto por volta 
de 1690, onde constam os rascunhos das Regras II, III e IV acrescidas ao texto do Principia 
na segunda edição (1713), Newton exclui diversas "entidades" do âmbito da filosofia 
experimental sob o pretexto de não serem "fenômenos". 

                                                 
56 Esse último tipo de inferência ("dedução a partir dos fenômenos") jamais foi visto por Newton como uma 
forma de "demonstração", que se manteve mais circunscrito às provas matemáticas: "Demonstrações 
geométricas são universais. Argumentos baseados na indução (...) não são demonstrações, embora eles sejam 
mais fortes do que as hipótese e devam ser reconhecidos como gerais, a menos que exceções coligidas 
(gathered) dos experimentos possam ser encontradas..." (U.C.L. MS Add. 3965.13, folio 428r; citado por 
McGuire, 1966:240-241) 
57 As referências seguintes a esse manuscrito foram retiradas de McGuire (1966). 
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"Os sólidos matemáticos não são percebidos, nem se movem tocando-os, 
nem produzem resistência e nem costumam ser chamados de corpos. A 
quintessência é diferente dos quatros elementos, não está sujeita à nenhum 
dos sentidos, nem pode ser enumerada entre os fenômenos. A materia 
prima, que não é quid, nem quale, nem quantum, não é um fenômeno. As 
órbitas sólidas nas quais os Planetas estão fixados, não são fenômenos. A 
matéria sutil na qual os Planetas flutuam e os corpos são movidos sem 
resistência, não é um fenômeno. E aquelas coisas que não são fenômenos, 
nem estão sujeitas a algum dos sentidos, não têm lugar na Filosofia 
experimental." (McGuire, 1966:247) 

Embora a ênfase recai na simples inspeção dos sentidos, há uma certa concessão àquelas 
entidades cuja "resistência" possa ser percebida, isto é, cujos efeitos de sua presença possa 
ser constatado. E, nesse sentido, mesmo aquilo que se costuma chamar de "espíritos" não 
deveriam ser excluídos da "Filosofia experimental": 

"Os vapores e exalações, em função de sua raridade, perdem quase toda sua 
resistência sensível, e segundo o vulgo freqüentemente perdem ainda o 
nome de corpos e são chamados espíritos (spiritus). Todavia podem ser 
chamados de corpos na medida em que são eflúvios dos corpos e têm força, 
têm resistência proporcional à densidade." (idem, p. 246) 

Assim, Newton praticamente identifica entidades corpóreas e seus efeitos sensíveis com os 
"fenômenos", o que fica claro na definição de "corpo" com a qual ele inicia os comentários 
anteriores: "Chamo de corpo a toda coisa móvel e tangível com a qual se resiste àquilo que 
é tangível, e cuja resistência, se for suficientemente grande, pode ser sentida." (ibidem) 

Mas o que parece fundamental nesse manuscrito é perceber que, se Newton procura 
construir argumentos ontológicos e epistemológicos a respeito da natureza corpórea e dos 
fenômenos, ele o faz com vistas a uma definição dos objetos da filosofia experimental ou, 
mais precisamente, dos objetos nos quais o "argumento de indução" pode ser aplicado: 

"O argumento de Indução estabelecido a partir dos experimentos e das 
observações das coisas sensíveis, no qual a Filosofia experimental está 
fundada, não pode ser aplicado às entidades hipotéticas ou metafísicas que 
não são fenômenos (...). As outras coisas que não são percebidas, mas ainda 
que hipoteticamente alguns as chamem de corpos, devem ser tratadas mais 
apropriadamente na Metafísica e na Filosofia hipotética. A Filosofia começa 
com os Fenômenos (...). A Filosofia experimental consiste nessas coisas que 
devem ser tratadas aqui. Deve-se passar da Filosofia experimental para as 
causas eficientes e finais das coisas, e de todos estes para a natureza das 
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coisas insensíveis e por último para a Filosofia hipotética: No início do 
primeiro Livro defini quantidade de matéria a fim de que fosse tratada 
matematicamente: aqui defino corpo como sendo composto de tal matéria a 
fim de que seja tratado fisicamente."(McGuire, 1966:247; itálicos no 
original) 

Notem que as considerações de Newton sobre a "Filosofia hipotética", embora bem mais 
positivas do que em seus textos publicados, restringe sua legitimidade à "natureza das 
coisas insensíveis". De modo que, opondo os objetos da "Filosofia hipotética" e da 
"Filosofia experimental", o que Newton buscava era a legitimação do seu método e, para 
isso, deveria constituir uma definição de "corpo" e, conseqüentemente, de "fenômeno" que 
o tornasse operativo. 

Agora, a respeito da operacionalização do método da filosofia experimental naquilo 
que tem de mais característico, isto é, na "dedução a partir dos fenômenos", Newton diz 
nada ou quase nada. O pouco que se pode saber a esse respeito encontra-se na primeira 
etapa do método que se convencionou chamar de "análise e síntese", pelo qual, entre outras 
coisas, Newton diz ter "procedido" dos "movimentos às forças que os produzem". Na 
Questão 31 da Opticks, Newton define assim o método de análise e síntese: 

"Como da matemática, assim também na filosofia natural, a investigação das 
coisas difíceis pelo método de análise deve sempre preceder o método de 
composição. Esta análise consiste em fazer experimentos e observações e 
observações, e em traçar conclusões gerais a partir deles por indução, não se 
admitindo nenhuma objeção às conclusões, senão aquelas que são tomadas 
dos experimentos, ou certas outras verdades. Pois as hipóteses não devem 
ser levadas em conta em filosofia experimental. E apesar de que a 
argumentação de experimentos e observações por indução não seja nenhuma 
demonstração de conclusões gerais, ainda assim é a melhor maneira de 
argumentação que a natureza das coisas admite, pode ser considerada mais 
forte dependendo da maior generalidade da indução (...) Por essa maneira de 
análise podemos proceder de compostos a ingredientes, de movimentos às 
forças que os produzem; e, em geral, dos efeitos às suas causas, e de causas 
particulares a causas mais gerais, até que o argumento termine no mais 
geral. Este é o método de análise; e a síntese consiste em assumir as causas 
descobertas e estabelecidas como princípios, e por elas explicas os 
fenômenos que procedem delas, e provas as explicações." (1979a:56-57) 
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Como o próprio Newton observou no início dessa passagem, a origem do método de análise 
e síntese são as matemáticas, mas na época de Newton esse método já havia sido bastante 
aplicado na filosofia natural. 

A redescoberta dos tratados matemáticos de Pappus durante a Renascença e, 
principalmente, a tradução desses tratados para o latim, feita por Comandino em 1589, 
tornou mais corrente as referências à "análise dos antigos", que em grande medida inspirou 
os matemáticos dos sécs. XVI e XVII na exploração analítica dos problemas matemáticos, 
originando uma nova "arte analítica" ou a álgebra moderna (cf. Guerlac, 1974:380). A fonte 
mais provável do uso analógico proposto por Newton desse método na filosofia natural é o 
Mathematical Lectures de Isaac Barrow, escrito entre 1664-1665. Barrow igual os usos 
matemáticos e filosóficos da análise, como se pode ser nesta explicação sobre a omissão da 
"Álgebra ou Arte Analítica" na enumeração das partes da matemática: 

"Respondo que isso não aconteceu irrefletidamente. Porque na verdade a 
Análise (...) parece pertencer não mais às Matemáticas do que à Física, 
Ética ou qualquer outra Ciência. Pois esta é somente uma certa Maneira de 
usar a Razão na solução de Questões, e a Invenção ou Composição de 
Conclusões, que freqüentemente é usada em todas as outras Ciências. 
Portanto, ela não é uma Parte ou Espécie das Matemáticas, mas ao contrário 
é um instrumental subserviente a elas: o mesmo vale para a Síntese que é a 
maneira de demonstrar Teoremas em Contradição à Análise."58 

Antes de Barrow, Descartes já havia "instrumentalizado" a análise dos antigos a fim de 
construir um método que, ao contrário da lógica da Escola, servisse mais para conhecer as 
coisas do que para explicar aquelas que já se sabe. No Discours de la Methode (1637), 
Descartes apresenta os quatro "preceitos" desse método, que consiste sobretudo em 
respeitar o critério de evidência ("nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão 
clara e tão distintamente ao meu espírito"), promover a divisão das "dificuldades (...) para 
melhor resolvê-las" e "conduzir por ordem meus pensamentos" das coisas simples às mais 
complexas (1987:37-38).59 

Newton herda da análise de Descartes a concepção de que se deve procurar os 
princípios mais gerais pelos quais a diversidade das coisas possa ser explicada. Mas isso é 
                                                 
58 Mathematical Lectures, p. 28; citado por Guerlac (1974:380) 
59 Newton provaelmente talvez nunca tenha feito referência a Descartes a respeito do "método de análise" no 
contexto da filosofia. Mas Cotes, no Prefácio à 2ª edição do Principia (1713), implicitamente refere-se a 
Descartes ao falar sobre o "método" daqueles que "corretamente estabelecem uma progressão das coisas mais 
simples às mais complexas." Todavia, Cotes adverte, confirmendo que é mesmo ao método de Descartes que 
ele estava se referindo: "Quem toma hipótese como fundamentos de suas especulações, ainda que proceda do 
modo mais meticuloso de acordo com as leis da mecânica, deve ser dito que compões uma fábula, talvez 
elegante e  graciosa, mas uma fábula." 
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tudo, pois as concepções de Newton acerca dos objetos dessa análise, isto é, as fontes de 
evidências, e como processá-las são bastante distintas das de Descartes. Com Newton, o 
status metodológico da experimentação muda radicalmente. Ao invés de simplesmente 
fornecer instâncias que tornem as "hipóteses" plausíveis, o tratamento analítico proposto 
por Newton faz dos experimentos a fonte da "mais alta evidência que uma Proposição pode 
dispor nessa filosofia", como ele diz na carta a Cotes em 28 de março de 1713. O 
experimento se torna um expediente eficaz para a "investigação das coisas difíceis", tais 
como "proceder (...) de movimentos às forças que os produzem; e, em geral, dos efeitos a 
suas causas." Assim se adquire os "princípios" a partir dos quais, através da síntese, os 
fenômenos devem ser explicados. Isto sugere um sentido possível para a afirmação no 
Escólio Geral de que "tudo aquilo que não é deduzido a partir dos fenômenos, deve ser 
chamado de hipótese." 

No final do séc. XVII, o método das hipóteses esteve diretamente vinculado à física 
de Descartes, que nos seus tratados recorreu diversas vezes a hipóteses para fornecer 
explicações em casos onde, segundo ele, não havia ou não podia ser percebida nenhuma 
necessidade das coisas serem de uma forma e não de outra. Descartes repetidamente 
associou esse procedimento ao "método dos Astrônomos" que, "embora suas suposições 
sejam quase todas falsas ou incertas, em virtude delas concordarem com diversas 
observações que fizeram, não deixam de retirar delas consequências muito verdadeiras e 
muito seguras." (1982a:83) É exigido, portanto, que as hipótese possam "explicar todas 
aquelas (...) propriedades que a experiência nos faz conhecer" e permitam "deduzir todas as 
outras [propriedades] que não podem ser observadas tão facilmente." (ibidem) A ênfase 
recaí no procedimento sintético que torna a explicação dos fenômenos também um método 
de prova das hipóteses - bem entendido, quando não são assumidamente "falsas". Huygens, 
no Traité de la Lumière (1690), define de maneira clara o caráter hipotético-dedutivo do 
método cartesiano: 

"Aqui serão vistas demonstrações de tipos que não produzem tanta certeza 
quanto as da Geometria, e que mesmo diferem muito delas, pois enquanto os 
geômentras provam suas proposições por princípios certos e incontestáveis, 
aqui os princípios são verificados pelas conclusões que deles se tiram; a 
natureza das coisas não permite que isso seja feito de outra forma." (1986:6; 
os itálicos são meus) 

A influência desse método estendeu-se para além das fronteiras do cartesianismo, sendo 
admitido inclusive pelos precursores da "filosofia experimental", entre eles Sprat, Power, 
Boyle e Hooke, seguindo a concepção de experimento preconizada por Bacon, os quais 
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desfrutavam de grande prestígio na Royal Society, em grande parte por contestarem a 
filosofia mecanicista de Descartes. 

A principal contestação de Newton a um tal método hipotético-dedutivo é a 
necessidade de contar com alguma justificativa para as proposições independente de suas 
consequências, isto é, não explanatória ou preditiva (cf. Achinstein, 1991:25). Isso 
corresponde à idéia de que o "método de análise deve preceder o método de composição" 
(Newton, 1979a:56). A "dedução a partir dos fenômenos" é a primeira e mais fundamental 
fonte de evidências para as proposições. Mesmo que não se possa assegurar a certeza 
daquelas proposições assim justificadas, não há outro meio de alcançar certeza maior na 
filosofia experimental. No entanto, Newton concebeu a possibilidade de que "outros 
fenômenos" ocorridos após a realização da análise tornem as proposições "mais exatas". 
Num manuscrito (U.C.L. MS Add. 3970.3), provavelmente um rascunho de um prefácio 
projetado para a edição de 1704 da Opticks, Newton faz concessões ainda maiores à 
validade das proposições que se justifiquem somente por suas consequências - talvez um 
dos motivos que o levaram a descartar esse texto: 

"Se todos (os fenômenos da) natureza pudessem ser [evidentemente] 
deduzidos de somente três ou quatro suposições gerais, deveria haver forte 
razão para (admitir tomar em consideração a razoabilidade de) admitir (a 
verdade de) aquelas suposições serem verdadeiras: mas se para explicar 
qualquer Fenômeno novo você faz uma nova Hipótese, {...} sua (...) 
Filosofia não será nada mais que um sistema de (um grande número de 
incertas) Hipóteses. E que tipo de certeza pode haver numa Filosofia que 
consiste em tantas Hipóteses quanto existem Fenômenos (...) para ser 
explicados." (McGuire, 1970b:182-183)60 

Em linhas gerais, há uma razoável correspondência entre o que Newton diz sobre 
seu método e seu procedimento tanto no estabelecimento de suas teorias quanto na 
avaliação das teorias rivais. O argumento para a gravidade universal, antes da Prop. 6 do 
Livro III, serve como uma ilustração do que Newton entende por "dedução a partir dos 
fenômenos", isto é, "proceder (...) de movimentos às forças que os produzem; e, em geral, 
dos efeitos às suas causas..." A partir da Prop. 13, onde ele pretende "deduzir a priori os 
movimentos" celestes, inicia-se a fase sintético-dedutiva da exposição da teoria, inclusive 

                                                 
60 As orações entre parênteses e colchetes, segundo McGuire, correspondem a correções ou acréscimos feitos 
no original pelo próprio Newton. Em alguns casos, quando tais inserções não introduziam novas idéias, 
decidi suprimi-las colocando reticências no interior dos parênteses. As reticências entre chaves sinalizam um 
longo trecho do texto original que foi suprimido na citação. 
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com a predição de "outros fenômenos" que, segundo a Regra IV, tornam a teoria mais 
exata. 

Por outro lado, a rejeição da hipótese dos vórtices celestes de Descartes no 
Principia serve como uma ilustração do caso contrário. No Escólio no final do Livro II, 
Newton afirma ser "evidente que os planetas não são arrastados por vórtices corpóreos", 
visto que as "leis mecânicas" que regulam os movimentos circulares nos meios fluidos são 
inconsistentes com as "leis astronômicas", particularmente a primeira e a segunda leis de 
Kepler. Portanto, ele conclui, "a hipótese dos vórtices está em total desacordo com os 
fenômenos e não chega tanto a explicar quanto a confundir os movimentos planetários." O 
critério aqui não é o fato da hipótese de Descartes não ter sido deduzida a partir dos 
fenômenos, como Newton diz no Escólio Geral. Mas que "os fenômenos da natureza" não 
possam ser "deduzidos", isto é, explicados através dessa hipótese.61 No mesmo manuscrito 
citado no parágrafo anterior, Newton anotou logo em seguida a algumas considerações 
sobre a "análise e síntese": 

"Assim, nos Princípios Matemáticos da Filosofia, eu primeiro mostrei (a 
partir dos Fenômenos) que todos os corpos se esforçavam (endeavoured) por 
uma certa força proporcional a suas massas para aproximarem-se entre si, 
que essa força ao afastar-se do corpo crescem menos e menos na proporção 
recíproca ao quadrado da distância a partir dele e que ela é igual à gravidade 
e, portanto, é uma única e mesma força que a gravidade. Então, utilizando 
essa força como um Princípio da Filosofia, (...) derivei a partir dela todos os 
(Fenômenos da natureza) movimentos dos corpos celestes e o fluxo e o 
refluxo do mar, mostrando por demonstrações matemáticas que essa força 
sozinha era suficiente para produzir todos os Fenômenos, e derivando disso 
[a priori] alguns novos movimentos que os Astrônomos não haviam então 
observado mas que desde então se evidenciaram como verdadeiros, como 
aquele que Saturno e Júpiter provocam entre si, que a variação da Lua é 
maior no inverno que no verão, que existe uma equação do movimento 

                                                 
61 Lakatos considera "duvidosa" tal refutação de Newton, pois "a teoria dos vórtices original de Descartes era 
tão vaga, tão confusa que a rigor era irrefutável. Assim, Newton primeiro aperfeiçoou-a, tornou-a precisa ao 
desenvolver uma clara versão hidrostática dela e, somente então, mostrou que era inconsistente com as leis de 
Kepler (as quais, a propósito, ele sabia que eram falsas) e requereu que fosse rejeitada." (1978:214) Lakatos 
tem razão se considerarmos que, de fato, a hipótese refutada por Newton não era exatamente a hipótese 
original de Descartes. Mas também se pode entender que aquilo que Newton quer refutar é a possibilidade da 
versão hidrostática da hipótese de Descartes servir como uma "explicação dos fenômenos", isto é, que possa 
fornecer as "causas verdadeiras" das leis de Kepler. Pois, admitindo que as leis de Kepler descrevem o 
movimento aparente dos planetas, além de não fazer sentido dizer que sejam "falsas" (visto que, geralmente, 
os movimentos relativos não coincidem com os movimentos verdadeiros), qualquer tipo de vórtice, na 
medida em que introduzisse irregularidades notórias nesses movimentos, não poderia explicá-los. 
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médio da Lua significando quase 5 minutos, o qual depende da posição do 
seu (Afélio) Apogeu em relação ao Sol."(McGuire, 1970b:185-186; os 
itálicos são meus) 
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4.3.2. Indução, universalidade e essencialidade 

Segundo Achinstein, que por sua vez se baseia em McMullin e Mandelbaum,62 
"indução" para Newton é "uma inferência a partir de alguma propriedade que se verificou 
pertencer a todos os membros observados de uma classe para a asserção de que essa 
propriedade pertence a alguns membros que não foram observados, ou para todos os 
membros." (1991:35) É notório que a maioria das generalizações que Newton realiza nas 
primeiras proposições do Livro III correspondem a esse esquema de inferência das 
instâncias observadas aos enunciados gerais. 

Se devemos entender a indução de Newton segundo o esquema acima, então não 
resta dúvida de que a Regra III constitui o seu principal fundamento.63 Através dessa regra, 
Newton estabelece a extensão, dureza, impenetrabilidade, mobilidade e força de inércia 
como propriedade universais dos corpos. A razão para a atribuição universal dessas 
propriedades aparece logo no início do comentário dessa regra: "Pois as qualidades dos 
corpos somente são conhecidas através dos experimentos e, portanto, devem ser 
estabelecidas como sendo gerais todas aquelas que de modo geral se ajustam aos 
experimentos e que não podem ser diminuídas nem aumentadas." Newton acrescenta ainda 
que, em virtude da natureza ser "simples e consoante consigo mesma", não se deve "afastar 
da analogia da natureza". Portanto, aquelas qualidades dos corpos conhecidas "através dos 
sentidos" devem ser "afirmadas universalmente" para todos os corpos, desde que não 
possam ser "intensificadas nem enfraquecidas", isto é, "diminuídas nem aumentadas". Essa 
última cláusula oferece as maiores dificuldades à interpretação das inferências indutivas de 
Newton. Vejamos por que razão. 

O seguinte enunciado da Regra III encerraria todos os problemas de interpretação: 
"As leis e propriedades de todos os corpos nos quais experimentos podem 
ser feitos constituem leis e propriedades de todo corpo. Pois as propriedades 
dos corpos tornam-se conhecidas somente através dos experimentos e, 
portanto, devem ser estabelecidas como sendo gerias aquelas que de modo 
geral se ajustam aos experimentos." 

- curiosamente esta é justamente a formulação original da mudança que Newton projetou 
para a Hipótese III da primeira edição do Principia, antes mesmo de alterar sua 
denominação para "Regra III" (cf. Newton, 1972, vol. 2, p. 552). A cláusula adicional ("que 

                                                 
62 Ermann McMullin, Newton on Matter and Activity (Notre Dame, 1978), p. 13 ff; Maurice Mandelbaum, 
Philosophy, Science, and Sense Perception (Baltimore, 1964), p. 74 ff. 
63 O enunciado da Regra III, conforme foi apresentado na seção 4.1.1, diz que "As qualidades que não podem 
ser intensificadas nem enfraquecidas, e que pertencem a todos os corpos para os quais experimentos podem 
ser realizados, devem ser consideradas como qualidades de todo corpo." 
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não podem ser diminuídas nem aumentadas"), que aparece no texto impresso da segunda 
edição, não é explicitamente aplicada para inferir nenhuma das propriedades acima 
referidas (extensão, impenetrabilidade, etc.). Contudo, Newton acrescenta na terceira 
edição do Principia (1726) as seguintes considerações ao final do comentário da Regra III: 
"Mas não afirmo em absoluto que a gravidade seja essencial aos corpos. Por força ínsita 
compreendo apenas a força de inércia. Esta é imutável. A gravidade, afastando-se da Terra, 
é diminuída." 

Vimos anteriormente que uma das razões para Newton rejeitar o caráter essencial da 
gravidade em relação à matéria era dissociar sua teoria da concepção de "gravitação no 
sentido de Epicuro" (carta a Bentley, 25 de fevereiro de 1692/3), mas agora ele acrescenta 
que a gravidade não deve ser essencial à matéria porque pode diminuir e, certamente, 
aumentar em função das distâncias relativas dos corpos. Resta saber se essa razão que 
suprime a essencialidade da gravidade pode também comprometer sua universalidade. Dito 
de outra forma, o problema consiste em saber se para Newton as propriedades que não 
admitem "intensificação nem diminuição" podem estar sujeitadas à indução. 

Há muito pouco consenso entre os comentadores a respeito da interpretação desse 
problema. Finocchiaro, por exemplo, sugere que a Regra III seja distinguida em duas regras 
distintas, uma que apresente os critérios para as qualidades essenciais e outra os critérios 
para as qualidades universais. Os critérios para as qualidades essenciais seriam: (1) não 
fazer sentido atribuí-las em maior ou menor grau e (2) pertencer a todos os objetos que 
foram observados; enquanto o critério para as qualidades universais seria apenas o critério 
(2) anterior (cf. Finocchiaro, 1974:71). Vê-se nessa interpretação de Finocchiaro a 
vantagem de considerar as mudanças que Newton introduziu no texto do Principia ao 
longo das três edições. Pois, suponhamos que Newton não houvesse introduzido aquelas 
últimas frases onde trata da não-essencialdade da gravidade em relação aos corpos - algo 
que poderia ser feito sem comprometer em nada a própria Regra III, como princípio 
metodológicos que sanciona determinadas inferências indutivas. Então, nesse caso, o 
critério (1) tornar-se-ia completamente inócuo e obsoleto pela ausência de instâncias às 
quais se aplicaria. Por motivos diferentes, Achinstein chega a essa mesma conclusão ao 
admitir que Newton "poderia ter omitido o inoportuno critério de intensidade na versão 
publicada da Regra III, sem afetar minimamente a maneira de aplicar a Regra aos casos 
concretos." (Achinstein, 1991:37). Ambos comentadores se preocupam em avaliar se as 
demais propriedades citadas na Regra III também não admitiriam variados graus de 
intensidade, chegando à conclusão que isto de fato ocorre com algumas delas, o que reforça 
a conclusão anterior de que o critério de intensidade é totalmente dispensável. 
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Se a aplicação da Regra III referida por Achinstein for, por exemplo, o Corol. 2 da 
Prop. 6 do Livro III, então Newton não poderia simplesmente dispensar o critério de 
intensidade. Nesse corolário, Newton argumenta que, sendo a gravidade proporcional à 
quantidade de matéria uma qualidade de todos os corpos com os quais experimentos foram 
realizados, então, pela Regra III, ela deve ser atribuída a todo corpo. Em seguida, Newton 
refuta a "opinião de Aristóteles, Descartes e outros" que atribuem maior ou menor 
gravidade a determinados corpos (o éter, por exemplo) em função não da quantidade de 
matéria, mas da "forma da matéria". O raciocínio de Newton, consoante com a Regra III, 
parece ser que a gravidade proporcional à quantidade de matéria é uma qualidade universal 
dos corpos, pois essa proporcionalidade não está sujeita à "intensificação nem à 
remissão".64 

Esse raciocínio aparentemente se repete naquilo que Newton chamou "argumento a 
partir dos fenômenos para a gravidade universal" no comentário da Regra III: 

"Finalmente, se através de experimentos e observações astronômicas for 
universalmente evidente que todos os corpos terrestres são graves em 
relação à Terra, e isto proporcionalmente à quantidade de matéria em cada 
um deles, a Lua é grave em relação à Terra na proporção de sua quantidade 
de matéria e, ao contrário, nossos mares são graves em relação à Lua, e 
todos os planetas são graves entre si e a gravidade dos cometas em relação 
ao Sol é similar: então, deverá ser afirmado, através desta Regra, que todos 
os corpos gravitam entre si." 

Assim, atacando agora o problema da essencialidade das qualidades, exclusivamente pela 
proporcionalidade constante entre matéria e gravidade, não haveria motivo para não admitir 
que a gravidade não fosse uma propriedade essencial da matéria. Todavia, ocorre que a 
gravidade dos corpos também varia segundo a distância, o que nos faz recordar que a 
atração gravitacional é uma "operação simples entre dois termos" (Newton, 1964, vol. 3, 
pp. 193), que não pertence mais a um do que ao outro termo. Por isso, ela não pode ser 
considerada essencial aos corpos da mesma maneira que a força de inércia, a qual é 
"sempre proporcional ao corpo [isto é, à quantidade de matéria do corpo]" - como Newton 
diz no comentário da Def. III, no início do Principia. 

                                                 
64 No mesmo exemplar da 1ª edição do Principia onde Newton anotou aquela segunda versão da Hipótese 
III, ele também anotou o seguinte acréscimo ao final do Corol. 2, Prop. 6: "A gravidade em relação à Terra é 
uma qualidade de todos os que estão em trono da terra e com os quais experimentos podem ser feitos, e a 
proporcionalidade da quantidade de matéria existente em cada um deles não pode ser intensificada nem 
diminuída e, portanto, pela Hip. III, é uma propriedade de todo corpo (corporum universorum)." (1972, vol. 
2, p. 575) 
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Achinstein, muito corretamente, lembra que se o critério de intensidade for 
observado, isso trará limitações para as generalizações indutivas (cf. 1991:71, nota 18). A 
meu ver, essas limitações são necessárias para alcançar o grau de certeza da indução que é 
requerido (e, principalmente, factível) para o estabelecimento da gravidade universal no 
Principia. O fato de Newton anotar uma versão mais fraca da Regra III, sem o critério de 
intensidade, mostra que estaria disposto a aceitar generalizações indutivas desse tipo, 
embora no Principia pudesse cumprir uma exigência mais forte, aumentando assim o grau 
de certeza de suas inferências. Isso implica que a certeza da indução pode ser aumentada 
quando se constata através dos experimentos que uma propriedade não pode ser 
"intensificada nem diminuída". A força que o critério de intensidade dá à Regra III pode ser 
constatada na avaliação da divisibilidade da matéria, que, como pôde ser notado, não consta 
na lista das qualidades universais da matéria de Newton, embora jamais pudesse estar 
ausente da lista de Descartes. Sabemos pelas matemáticas que não seria impossível que as 
partes indivisas da matéria poderiam ser ainda divididas. Agora, se tal divisão pode ser 
efetivamente realizada é totalmente incerto. 

"Mas, se talvez fosse evidente através de um único experimento que alguma 
partícula indivisa sofresse uma divisão quando um corpo duro e sólido é 
fragmentado, concluiríamos, em virtude dessa regra, que não apenas as 
partes divididas seriam separáveis, mas também que as partes indivisas 
poderiam se divididas in infinitum." 

Assim, bastaria "um único experimento" se a propriedade observada mostrasse ser incapaz 
de qualquer "intensificação ou remissão", como seria o caso da divisibilidade infinita da 
matéria. 

A versão mais fraca da Regra III, sem o critério de intensidade, é a que melhor 
parece exprimir o sentido de "indução" referida na Regra IV, onde aparecem as únicas 
referências explícitas de Newton a esse termo. O aspecto que sugere essa interpretação é a 
possibilidade assumida por Newton de que as "proposições obtidas a partir dos fenômenos 
por indução", na medida em que "ocorram outros fenômenos", tornem-se "ou mais exatas 
ou sujeitas a exceções".65 De modo que a metodologia de Newton sancionaria 
generalizações realizadas a partir de até mesmo "um único experimento" (pela versão mais 
forte da Regra III), bem como aquelas que recebessem confirmações ulteriores de "outros 
fenômenos" (pela versão mais fraca da Regra III). A aplicação da Regra IV no Escólio da 
Prop. 5 do Livro III demonstra alguma consistência com esse sentido. Nesse Escólio, 

                                                 
65"Regra IV: Na filosofia experimental, as proposições obtidas a partir dos fenômenos por indução, não 
obstante as hipóteses contrárias, devem ser tidas como verdadeiras, ou exata ou muito aproximadamente, até 
que ocorram outros fenômenos, pelos quais tornem-se ou mais exatas ou sujeitas a exceções." 
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Newton diz que a força centrípeta que age sobre os planetas é idêntica à gravidade, 
generalizando para todos os planetas a conclusão obtida para o caso da Lua. De alguma 
maneira, Newton parece entender que os "outros fenômenos" tratados no restante do Livro 
III fornecem a confirmação dessa inferência indutiva, pois é nesse sentido que ele alega no 
Escólio Geral, à guisa de fornecer mais uma justificação para sua teoria, que a gravidade é 
"capaz de sustentar todos os movimentos dos corpos celestes e do nosso mar". 

Suspeito que Newton houvesse feito a seguinte distinção entre os princípios de sua 
teoria. Um princípio de gravidade universal relativo a uma propriedade que é imutável nos 
corpos (quantidade de matéria) e que, por isso, estaria sujeito aos critério da Regra III; e 
um outro princípio relacionado às distâncias dos corpos e cujas únicas instâncias são as 
causas suficientes para determinados movimentos regulares que os corpos celestes realizam 
nas mesmas condições. Na passagem citada do manuscrito U.C.L. MS Add. 3970.3, no 
final da seção anterior, Newton enuncia separadamente cada um desses dois princípios: 
"que todos os corpos se esforçavam por uma certa força proporcional a suas massas para 
aproximarem-se entre si" e "que essa força ao afastar-se do corpo crescem menos e menos 
na proporção recíproca ao quadrado da distância a partir dele" (McGuire, 1970b:186) 

Assim, através das instâncias da Prop. 6, que cumprem o critério de intensidade, 
Newton pode estabelecer a universalidade da gravidade independentemente das causas de 
determinados movimentos dos corpos. Por outro lado, no Escólio da Prop. 5, Newton evoca 
a Regra IV juntamente com as Regras I e II, que lidam exclusivamente com "causas 
verdadeiras e suficientes",66 para afirmar que a gravidade é a causa dos movimentos 
planetários. Digo isso por suspeitar que as "exceções" referidas na Regra IV não se aplicam 
ao primeiro princípio, mas somente ao segundo, lembrando que Newton teve muitas 
dificuldades para derivar uma explicação gravitacional para o movimento lunar. Diante das 
várias versões das teorias vorticiais dos movimentos planetários, pode-se supor a facilidade 
que haveria em "inventar hipóteses" para explicar as perturbações da razão inversa do 
quadrado nas forças que produzem o movimento observado da Lua. A título de exemplo, 
poder-se-ia imaginar que o movimento da Lua fosse de alguma forma impedido pela 
matéria que preencheria os céus, causando as perturbações. 

                                                 
66 A respeito das inferências das causas a partir dos efeitos sempre se limitarem a um critério de suficiência, 
deve-se recordar que as Regras I e II estão fundadas no pressuposto metodológico de que "a natureza é 
simples e não se dá a excessos com causas supérfluas", que não vai muito além de uma crença que se admite 
para evitar o ceticismo. As considerações de Cotes no prefácio à 2ª edição confirmam o ceticismo mitigado de 
Newton: "Toda ciência se baseia nesta regra, pois, se a suprirmos, nada poderíamos afirmar universalmente." 



5. CRONOLOGIA DAS OBRAS E MANUSCRITOS DE NEWTON CITADOS: 
 Títulos Datas Publicações 
1660 U.C.L. MS Add. 3996 (Questiones quaedam Philosophicae) aprox. 1661 a 1665 McGuire e Tammy (1983, 

1985) 
 U.C.L. MS Add. 4004 (Waste Book) após 1664 Herivel (1965) 
 U.C.L. MS Add. 3958, fólio 45 (Vellum Manuscript)  aprox. 1665-1666 Herivel (1965) 
 U.C.L. MS Add. 3958.5, fólios 87, 89 antes de 1669 Herivel (1965) 
 U.C.L. MS Dd. 9.67 (Lectiones opticae) entre 1669 e 1672 Newton (1964) 
1670 U.C.L. MS Add. 4003 (De Gravitatione) aprox. 1670 Newton (1979a) 
 U.C.L. MS Add. 3958.5, fólios 81-83 (The Laws of Motion) aprox. 1672 Herivel (1965) 
 U.C.L. MS Add. 3970, fólios. 652-3 (De Aere et aethere) após 1679 Hall e Hall (1962) 
1680 U.C.L. MS Add. 3965.7, fólios 55-62 (De Motu corporum in gyrium) final de 1684 Herivel (1965) 
 U.C.L. MS Add. 3965.7, fólios 40-54 (De Motu sphaericum corporum in 

fluids) 
1684-1685 Hall e Hall (1962) 

 U.C.L. MS Add. 3965.5, fólios 25-26/23-24 (De Motu corporum in 
mediis regulariter cedentibus) 

1685 Whiteside (1967-1980) 

 U.C.L. MS Add. 3965.5, fólio 21 (De Motu corporum: Definitiones) 1685 Whiteside (1967-1980) 
 U.C.L. MS Dd. 9.46 (De Motu corporum, liber primus) 1686 Whiteside (1967-1980) 
 U.C.L. MS Add. 4005, fols. 25-28, 30-37 (Conclusio) antes de 1687 Hall e Hall (1962) 
 De Mundi systemate antes de 1687 Newton (1964) 
 Philosophiae naturalis principia mathematica 1687, 1713 e 1726 Newton (1972, 1987) 
 U.C.L. MS Add. 4005, fólios 45-9 após 1687 Hall e Hall (1962) 
1690 U.C.L. MS Add. 3965.13 aprox. 1690 McGuire (1966) 
 U.C.L. MS Add. 3968.41, fólio 85 após 1694 Cohen (1971) 
1700 U.C.L. MS Add 3970.3 aprox. 1704 McGuire (1970b) 
 De Quadratura curvarum  1704 Whiteside (1964b) 
 Opticks or A Treatise of the Reflections, Refrations, Inflections & Colours 

of Light 
1704 (inglês), 1706 
(latim), 1717 (inglês) 

Newton (1979a e 1979b) 

1710 U.C.L. MS Add. 3965.13, fólio 504r antes de 1713 McGuire (1970b) 
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