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Século XVIII
3

 Newton morreu em 1727.



Século XVIII
4

 Na época de sua morte, Newton era extremamente

famoso e respeitado.

 Presidente da Royal Society

 Chefe da Casa da Moeda

 Publicação dos Principia e do Óptica.



Século XVIII
5

 O Óptica contribuiu para reforçar a imagem de

Newton como um indutivista.

Meu objetivo neste livro não é explicar as propriedades

da luz por hipóteses, mas propô-las e prová-las pelo

raciocínio e por experiências [...].



Século XVIII
6

 Newton é transformado em um herói nacional, um

exemplo de filósofo experimental.



Século XVIII
7



Século XVIII
8



Século XVIII
9

 Se a mecânica havia dado a Newton uma imagem

de “gênio”, a óptica deu a ele a imagem de

“experimentador infalível”.



Século XVIII
10

 Newton foi popularizado ao longo das primeiras

décadas do século XVIII.

 Voltaire (1694-1778)



Século XVIII
11

 Publicou em 1738 o Élements de la philosophie de

Newton, contendo uma discussão simplificada das

teorias newtonianas (incluindo a óptica).



Século XVIII
12

Que se vejam finalmente a quantos erros

Descartes foi arrastado por esse sistema.

Ele não havia feito nenhuma experiência.

Imaginava: não examinava este mundo.

Criava um outro. Newton, ao contrário,

Roemer, Bradley etc. não fizeram senão

experiências, e só julgaram segundo os

fatos.



Século XVIII
13



Século XVIII
14

 Outro texto bem popular foi o Newton per le Dame

(1737) de Francesco Algarotti (1712-1764).



Século XVIII
15

Você será, Senhora, introduzida a um
mundo completamente novo,
completamente enriquecido com as
mais charmosas verdades: Newton é o
descobridor. Você não encontrará, do
começo ao fim de tudo, o menor traço
dos filósofos anteriores. Não pode
haver melhor modelo de verdadeira
Filosofia que seu tratado de Óptica,
foi produto de trinta anos de aplicação
e estudo.



Século XVIII
16

 Na época, também surgiram outros meios pelos

quais Newton foi popularizado:

 Conferências populares

 Enciclopédias e dicionários

 Gravuras, pinturas e estátuas...



Modelos mecânicos
17

 Embora Newton não tenha completado seu

propósito de transformar a óptica em um ramo da

mecânica, seus seguidores o fizeram.

 O resultado dessas transformações foi uma óptica

newtoniana que pouco lembrava a original.

 Esses modelos mecânicos dominaram a 1ª metade

da óptica do século XVIII.



Cheyne
18

 George Cheyne (1671-1743)



Cheyne
19

 Apresentou 8 considerações a favor da

materialidade da luz:

1. É progressiva, e requer um determinado tempo para

ir de um lugar a outro, e não é propagada em um

instante [...].

2. Pode ser parada ou resistida em sua passagem de um

lugar a outro, pela interposição de um corpo opaco,

assim como outros fluidos são parados em seus

cursos pela oposição de qualquer corpo sólido.



Cheyne
20

 Apresentou 8 considerações a favor da

materialidade da luz:

3. Pode ser congregada num espaço estreito, ou

espalhada por um espaço mais largo, como é

evidente da reflexão a partir de um espelho e da

refração a partir de lentes.

4. Pode ser refletida, e a definição de seu movimento

alterada, assim como outros corpos, e cumpre as

mesmas leis que outros corpos cumprem [...].



Cheyne
21

 Apresentou 8 considerações a favor da
materialidade da luz:

5. Pode ter seu curso modificado mais ou menos, de
acordo com a natureza do meio pelo qual ela passa.

6. Atua sobre os órgãos dos animais, e sobre todos os
outros corpos, assim como outras substâncias fluidas
fazem, por os atingirem com uma determinada força,
por propagarem neles um certo grau de movimento,
por separar as partes que os compõem, e por colocá-
los em movimento; todos esses efeitos nós vemos
diariamente.



Cheyne
22

 Apresentou 8 considerações a favor da

materialidade da luz:

7. Pode ser confinada e mantida num determinado

espaço, assim como outros fluidos. A luz do sol

esquentará e aquecerá outros corpos sólidos e

fluidos, efeitos que continuarão quando suas causas

desaparecem; as partes da luz são anualmente

aprisionadas em frutos, plantas e outros vegetais,

como vemos pelo vigor e pelos sucos quentes que

eles dão.



Cheyne
23

 Apresentou 8 considerações a favor da

materialidade da luz:

8. Por último, as partes da luz são dotadas de várias

cores originais, algumas são vermelhas, outras azuis,

outras amarelas, e algumas verdes, como Sir Isaac

Newton demonstrou [...]. Todas essas são

propriedades de corpos, e não podem pertencer a

nada mais que substâncias materiais.



Cheyne
24

 Quase todas essas considerações já haviam sido

discutidas por Huygens e adequadas a uma

concepção vibracional.

 Cheyne (e outros) vão assumir a materialidade da

luz como algo irrefutável, mesmo não tendo

argumentos que confirmem que só essa concepção

pode explicar os fenômenos ópticos.



Cheyne
25

 As partículas de luz seriam extremamente pequenas:

[...] elas passam através de quase todos os corpos que são

penetráveis, tais como cristais, vidros, várias pedras, e quase

todos os fluidos, exceto mercúrio; e ela passa livremente onde

nenhum outro fluido, quão fino for, pode entrar [...]. Mas o

que mais de tudo demonstra sua pequenez, é que a luz pode ser

propagada a partir de inumeráveis corpos luminosos

diferentes, sem qualquer oposição uma com a outra.



Cheyne
26

 Para “comprovar” isso, ele discutiu um

experimento.

Seria possível observar as imagens de cada fonte luminosa do outro lado.



Cheyne
27

 Transformou uma questão de Newton (Questão 5)

em afirmação:

Corpos e luz agem um sobre o outro, i.e. corpos agem

sobre a luz ao emiti-la, refleti-la, refratá-la e curvar seus

raios, e a luz sobre os corpos, ao aquecê-los e ao por suas

partes em um movimento vibratório, no qual consiste o

calor, de acordo com as descobertas de Sir Isaac Newton.



Cheyne
28

 A questão era a seguinte:

Os corpos e a luz não agem mutuamente um sobre o

outro, que dizer, os corpos sobre a luz ao emiti-la, refleti-

la, refratá-la e inflecti-la, e a luz sobre os corpos ao

aquecê-los e ao imprimir em suas partes um movimento

vibratório no qual consiste o calor?



Cheyne
29

 A atitude de Cheyne ao afirmar que Newton
descobriu coisas reflete novamente a intenção em
estabelecer suas idéias – mesmo as hipotéticas –
como verdadeiras, além de ser mais um forte
indício da transformação da óptica newtoniana.

 No entanto, a ação entre luz e corpos é uma
hipótese para explicar a interação entre os dois.
Além disso, Newton não discutiu no que essa ação
consistia.



Desaguliers
30

 John Teophilus Desaguliers (1683-1744)



Desaguliers
31

 Phisico-Mechanical Lectures (1717): coletânea de

assuntos tratados em suas conferências.

 Dividido em três partes: mecânica, hidrostática e

óptica.



Desaguliers
32

 Na parte de óptica, a corpuscularidade da luz foi
tratada como verdade:

Que a luz é um corpo, aparece de sua reflexão, refração,
composição, divisão, e seu movimento no tempo; mas
especialmente por ser propagada em linhas retas, e por
ser parada por um obstáculo (o quão fino for, se não
transparente), o que mostra que ela não pode ser uma
ação sobre o meio, que seria propagada além de um
obstáculo, como no caso do som.



Desaguliers
33

 É curiosa essa crença na materialidade da luz pela

simples observação de fenômenos, como a refração

e a reflexão, que podem ser explicados por diversas

outras teorias para a luz, e que de fato foram.

 Assim como no discurso de Cheyne, a

corpuscularidade da luz é assumida como princípio

básico e irrefutável.



Desaguliers
34

 Segundo Desaguliers, a causa física da refração

seria a maior ou menor atração de um meio

exercida sobre a luz.

[...] no caso de um raio vindo obliquamente do ar para o

vidro, assim que o raio entra no vidro, ele sofre a ação de

duas forças [...].



Desaguliers
35

[...] pelas leis da mecânica, aquele raio [o que foi
refratado] deverá mover-se na diagonal do

paralelogramo, cujos lados representam aquelas duas

forças, o qual [o raio] está conseqüentemente mais perto
da perpendicular.



Desaguliers
36



Desaguliers
37

 Nos trechos seguintes, Desaguliers descreveu como
a atuação dessa força poderia ser observada, através
de um experimento com um prisma e uma vela.

Coloque uma das superfícies de um prisma numa posição
horizontal, como o ângulo oposto a ela virado para cima; e
olhando muito obliquamente para ele, a luz de uma vela
vista por reflexão [total] irá atingir o olho muito
vividamente, parecendo ser refletida pelo ar contíguo ao
vidro [...].



Desaguliers
38

 Segundo Desaguliers, se o raio de luz estiver numa

certa inclinação em relação à superfície inferior do

prisma, sua força não seria suficiente para superar a

força de atração exercida pelo prisma.

 Portanto, o raio sairia do vidro, descreveria uma

pequena curva e voltaria na mesma inclinação.



Desaguliers
39



Desaguliers
40

 Se uma superfície de outro prisma fosse

pressionada contra essa superfície, não haveria

reflexão e o raio continuaria a seguir sua trajetória

retilínea, uma vez que a atração exercida pelos dois

prismas se igualaria.

 Mas...



Desaguliers
41

 As explicações de Desaguliers não levam em conta

a refração e reflexão parciais dos raios de luz.



Desaguliers
42

 Ele (como Newton) só tratou a refração, sendo a

reflexão total um caso particular.

 Seria esperado que esse assunto fosse discutido nos

trechos seguintes, no entanto, ele partiu para o

tratamento de tópicos de óptica geométrica, como o

funcionamento de lentes e microscópios, e analisou

o funcionamento do olho.



Desaguliers
43

 É interessante notar que, assim como a questão da

materialidade da luz, a existência de forças para

Desaguliers parece ser algo já estabelecido.

 Suas descrições e análises não comentam sobre as

dificuldades dessa e de outras explicações,

apresentando-as como um conjunto de assuntos

indiscutíveis.



‘sGravesande
44

 Wilhelm Jacob ‘sGravesande (1688-1742)



‘sGravesande
45

 Mathematical Elements of Natural Philosophy

(1720-1): traduzido para o inglês por Desaguliers.

 O livro tornou-se uma das obras de Filosofia

Natural mais importantes da Europa do século

XVIII.



‘sGravesande
46

 Prefácio do Mathematical elements:

Antes dele [Newton], os naturalistas estavam no escuro

em inumeráveis coisas relacionadas à luz, especialmente

às cores.



‘sGravesande
47

 Assim como Newton, ‘sGravesande foi cauteloso

ao abordar a natureza física da luz, afirmando que

ela seria algum tipo de movimento do fogo.

Quando o fogo entra nos seus olhos em linhas retas, pelo

movimento que ele propaga às fibras no fundo do olho, ele

excita a idéia de luz [...].



‘sGravesande
48

 Entretanto, ‘sGravesande não manteve a mesma

cautela ao discutir a interação da luz com os corpos

por meio de forças.

 Segundo ‘sGravesande, o fato de algum objeto ser

queimado pelo fogo mostraria que este seria atraído

pelo mesmo.



‘sGravesande
49

Fogo, assim como foi dito, é atraído pelos corpos; os

notáveis efeitos dos quais a atração pode ser observada na

queima de corpos são também sensíveis na luz, pois

quando a luz passa perto dos corpos, ela é tirada de seu

caminho reto [...].



‘sGravesande
50

 Nos trechos seguintes, ‘sGravesande abordou a

refração.

 Segundo ele, a condição para que a refração

ocorresse era a diferença de densidade entre dois

meios que permitiriam a passagem de luz, fazendo

com que o meio mais denso atraísse mais

intensamente o raio de luz que o meio menos

denso.



‘sGravesande
51

Espaço de 

atração



‘sGravesande
52

Seja EF a separação dos meios e seja X o meio

mais denso e Z o menos denso. Todas as partículas

têm uma força atrativa, e esta força também está

presente na luz. Seja a distância na qual as

partículas exercem sua ação, tal que é

compreendida entre as linhas EF e GH. Portanto,

a luz que vem entre aquelas linhas será atraída

pelo meio X.



‘sGravesande
53

Na distância da linha GH, somente as partes

extremas do meio X agem sobre a luz; numa

distância menor, tanto elas quanto outras partes

agem, de modo a aumentar a força atrativa [...].

No meio mais denso X, esteja a linha IL a mesma

distância de EF, assim como GH no meio Z está.

Deixe a luz entrar no meio X, e ela será, por todos

os lados, atraída pelas partículas do meio [...].



‘sGravesande
54

Enquanto a luz estiver entre as linhas EF e IL, a

força atrativa é mais forte em direção à IL, porque

há mais partículas que atraem para aquele lado;

mas à medida que o número de partículas que agem

no sentido contrário aumenta, ou seja, à medida

que a distância em relação a EF aumenta, a força

em direção a IL é diminuída até, exatamente na

linha IL, a luz ser igualmente atraída por todos os

lados; o que também acontece em todo lugar no

meio X, além de IL.



‘sGravesande
55

O espaço terminado pelos planos GH e IL é

chamado de espaço de atração.



‘sGravesande
56

 Notavelmente, ‘sGravesande ofereceu uma

abordagem mais minuciosa que a de Newton.

 Ele descreveu e analisou detalhadamente o assunto,

abordando explicitamente a idéia de força de

atração e seu curto alcance sobre os raios de luz.



‘sGravesande
57

 As leis da refração seriam explicadas pela diferença

entre as forças de atração no “espaço de atração”.

 À medida que a diferença de densidade, e portanto,

a diferença entre as forças diminuísse, o desvio

sofrido pelo raio também diminuiria, até que não

ocorria refração, como acontece entre superfícies

de meios de densidades iguais.



‘sGravesande
58

 Mas o conceito de “espaço de atração” tem alguns

problemas:

 Os limites dessa região não foram mencionados.

 O conceito só explica uma refração ideal e a reflexão

total.



‘sGravesande
59

 Nos trechos seguintes, ‘sGravesande explicou a

reflexão, porém de forma não muito clara.

[...] é causado pelo mesmo poder pelo qual os raios são

refratados, que produz diferentes efeitos em diferentes

circunstâncias.

Reflexão total



‘sGravesande
60

Todavia, que todas as reflexões não dependem dessa

atração da mesma maneira, é evidente; pois naquele caso,

no qual a refração é feita, parte da luz é refletida; pois a

luz não penetra totalmente de um meio menos denso ao

mais denso, pois mesmo nesse caso, no qual a atração

oposta à reflexão é a máxima possível, ainda alguns raios

são refletidos.



‘sGravesande
61

 ‘sGravesande reconheceu que a reflexão e refração

parciais não são explicadas pela atração do corpo.

 Assim como Newton, Desaguliers e outros autores

do período, sua análise dinâmica dos fenômenos

ópticos ficou restrita à explicação da refração

(como um caso ideal) e à reflexão total pela ação de

forças atrativas.



‘sGravesande
62

 Apesar dos problemas conceituais, o conceito de

“espaço de atração” denota novamente a intenção

dos autores da época em tratar mecanicamente os

fenômenos ópticos.



Smith
63

 Robert Smith (1689-1768)



Smith
64

 A Compleat System of Opticks (1738): elaborado

tratamento dos fenômenos ópticos, baseado na

óptica newtoniana.

 Livro influente na época: traduzido para o alemão e

francês.



Smith
65

 Assim como Cheyne, Desaguliers, e ‘sGravesande,
Smith considerou a materialidade da luz um
resultado óbvio.

Quem quer que tenha considerado que um número de
propriedades e efeitos da luz são exatamente semelhantes
às propriedades e efeitos dos corpos de volume
perceptível, encontrará dificuldade em conceber a luz
sendo qualquer coisa a não ser partículas da matéria
muito pequenas e distintas.



Smith
66

 Após copiar várias descrições do Óptica, Smith

elaborou o conceito de “espaço de atividade”,

muito semelhante ao conceito de Newton e ao

“espaço de atração” de ‘sGravesande.

 Segundo ele, o poder de um corpo se estenderia até

dois planos limites, paralelos um ao outro e à

superfície do corpo.



Smith
67

 Quando um raio de luz entra no “espaço de

atividade”,

[...] suas partículas serão aceleradas ou retardadas [...],
conforme o poder do meio agir a favor ou contra o curso

de seus movimentos; e quando as partículas saem daquele

espaço, elas prosseguirão com uma velocidade uniforme.



Smith
68

 O “espaço de atividade” teria regiões tanto de

repulsão, que fariam com que o raio fosse refletido,

e regiões de atração, que fariam com que o raio

fosse refratado ou refletido totalmente.

 A intensidade da atração ou repulsão dependeria da

densidade refrativa do corpo.



Smith
69

Espaço de 

atividade

Região de repulsão

Região de atração



Smith
70

 Ao contrário de ‘sGravesande, Smith apresentou

um avanço significativo na explicação da refração e

reflexão parciais dos raios de luz na superfície de

corpos transparentes e a reflexão em corpos opacos.

 Smith procurou discutir a atuação de uma região de

repulsão.



Smith
71

 Segundo ele, a noção de Newton 

[...] sobre a causa e maneira da reflexão por corpos opacos,
e da primeira superfície de corpos transparentes, parece ser
a seguinte. Deixe o poder atrativo do meio mais denso
ABCD terminar na linha kl, e lá deixe o poder repulsivo
começar, e deixe ele terminar na linha paralela hi; e quando
um raio op do ar atinge o espaço de repulsão hikl, ele será
perpetuamente desviado de uma direção a outra pela
oposição da força repulsiva, e assim descreverá uma curva
pqr [destacada em vermelho na figura 5.8], até ela emergir
daquele espaço em r com o mesmo ângulo que imergiu em p,
e então procederá numa linha reta rs. Este será o curso do
raio se sua força progressiva for fraca, ou se a força
repulsiva for tão forte ao ponto de impedi-lo de entrar no
espaço de atração klmn. Pois se ele entrar nesse espaço, ao
invés de ser refletido, ele será refratado no meio mais denso.



Smith
72

 Segundo Smith, essa região de repulsão seria

menor que a região de atração e que não se

estenderia a uma grande distância da superfície do

corpo.

 Apesar da referência a Newton, este não escreveu

nada parecido no Óptica, nos Principia e em

trabalhos anteriores.



Smith
73

 Smith estabeleceu a existência da região de
repulsão somente no meio menos denso.

 Fica a dúvida se essa região também existiria no
meio mais denso e se influenciaria na passagem de
um raio por esse meio em direção ao mais rarefeito.

 Além disso, não foi discutido por Smith o que
estabelece o começo e o fim dessas regiões de
atração e repulsão.



Limitações
74

 Embora os modelos mecânicos fossem cada vez

mais elaborados, eles não explicavam:

 Cores

 Anéis de cores em filmes finos

 Opacidade e transparência



Século XVIII
75

 Isso, contudo, não foi um grande problema na

primeira metade do século XVIII.

 Havia poucos críticos a Newton (quem, afinal,

gostaria de criticar o “maior filósofo natural de

todos os tempos”?)



Século XVIII
76

 Robert Green (1678-1730)

 Publicou dois livros: The principles of natural
philosophy (1712) e The principles of the
philosophy of the expansive and contractive forces
(1727).

[...] nós mostraremos primeiro a impossibilidade e a
absurdidade de grande parte daquela filosofia, a qual tem
sido chamada de Corpuscular [...]



Século XVIII
77

 Durante a primeira metade do século XVIII, a

óptica newtoniana foi tanto popularizada quanto

extensamente selecionada e modificada pelos

seguidores de Newton.

 Pouco tempo depois da publicação do Óptica, a

óptica dita “newtoniana” pouco se assemelhava

com a original, representada pelos trinta anos de

estudos por Newton.



Século XVIII
78

 A partir da década de 1740, a pesquisa em óptica
recomeçou e muitos livros e artigos de importantes
defensores de outras teorias para a luz surgiram.

 Entre eles, se destacam, O Nova theoria lucis et
colorum de Leonhard Euler (1707-1783), o New
experiments in electricity de Abraham Bennet (1749-
1799), A dissertation upon the philosophy of light, heat
and fire de James Hutton (1726-1797) e An attempt to
demonstrate, that all phenomena in nature may be
explained by two simple active principles, attraction
and repulsion de Gowin Knight (1713-1772).



Século XVIII
79

 Euler

 Suas ideias se concentravam em uma

concepção ondulatória para a luz.

 Ele elaborou um complexo esquema

de explicações para os fenômenos

ópticos mais conhecidos na época

baseado na idéia de que a luz seria

constituída por pulsos, associando a

eles, pela primeira vez, conceitos

como freqüência e periodicidade.



Século XVIII
80

 Em outros trechos do livro, Euler discutiu vários

prós e contras das teorias corpuscular e vibracional.

 Um dos argumentos contra a materialidade da luz

baseou-se na conclusão de que, se a luz fosse

constituída de corpúsculos, o Sol perderia matéria.



Século XVIII
81

 Outra objeção de Euler sobre a concepção

corpuscular foi o fato de os raios de luz nunca se

interferirem, o que seria impossível se eles fossem

corpúsculos.



Século XVIII
82

 Knight resumiu com clareza essa questão: 

[...] como um partícula de luz pode continuar [com] seu
movimento inalterado, através de um Espaço tão vasto e com
tão grande velocidade; enquanto que inumeráveis outras
partículas estão por todo lado se movendo em direções
diferentes e freqüentemente contrárias. Não é impossível que
ela possa se mover tão rapidamente e não se chocar com
freqüência com outros partículas, quando cada pequena parte
do Espaço deve conter milhares delas? Quanta confusão deve
gerar na direção de seu movimento por essas várias batidas?



Século XVIII
83

 Alguns defensores da concepção corpuscular

procuraram rebater essas objeções, por exemplo,

Thomas Melvill (1726-1753).

 Geralmente, eles afirmavam que não haveria

choque porque as partículas seriam muito

pequenas, como Cheyne havia afirmado no início

do século.



Século XVIII
84

 A partir disso, muitos pesquisadores procuraram

calcular o momento dos raios de luz.

 Em 1792, Bennet publicou um artigo nas

Philosophical transactions concluindo que não

havia momento algum.



Século XVIII
85

 Na segunda metade do século XVIII, cresceu um

sentimento geral de que a óptica newtoniana e os

modelos mecânicos que foram desenvolvidos a

partir dela eram insuficientes para tratar os vários

fenômenos ópticos conhecidos na época.

 Embora ainda houvesse um grande apoio à

concepção corpuscular para a luz, seus alicerces

conceituais foram abalados



Século XIX
86

 Esses fatores provavelmente abriram caminho para

que outras concepções para a luz fossem

desenvolvidas (ou ressuscitadas).

 Thomas Young (1773-1829)



Young
87

 Estudou medicina entre 1792 e 1796 em

Edimburgo (Escócia), Londres e Cambridge

(Inglaterra) e Gottingen (Alemanha).

 Suas primeiras pesquisas foram sobre a visão e

audição.



Young
88

 Percepção das cores pelos olhos humanos: três

mecanismos independentes.

azul

vermelho

verde



Young
89

 Os estudos sobre a visão e o som fizeram com que
Young se interessasse pela natureza da luz e defendesse
uma teoria ondulatória para explicar os fenômenos
ópticos.

 Em 1800, publicou nas Philosophical Transactions um
artigo onde defendeu uma analogia entre a luz e o som.



Young
90

Sem querer acabar com a controvérsia, é concebido que

algumas considerações podem ser trazidas à tona, o que

pode tender a diminuir o peso das objeções a uma teoria

similar de Huygens.



Young
91

 Segundo Young, a luz de todas as cores tem a

mesma velocidade  inexplicável na teoria

corpuscular  atribuição de tamanhos diferentes

para os corpúsculos.



Young
92

 Propriedade natural na teoria ondulatória. O que

muda é a frequência de cada onda.



Young
93

 Um dos argumentos de Newton contra a teoria

ondulatória é que as ondas se curvam em torno de

obstáculos

 Young, por sua vez, mostrou que no som a

divergência era pequena, no caso de altas

freqüências.



Young
94

 Para a luz, a divergência seria menor ainda.



Young
95

 Em 1802, Young publicou nas Philosophical

Transactions, outro artigo, com uma discussão mais

detalhada sobre a luz e as cores.



Young
96

 Hipóteses:

 Um éter rarefeito permeia todo o Universo, sendo muito
rarefeito e elástico.

 Ondulações são excitadas neste éter quando um corpo se
torna luminoso.

 A sensação de diferentes cores depende das diferentes
frequências de vibração, excitadas pela luz na retina.

 Todos os corpos materiais têm uma atração pelo meio
etéreo, por meio da qual ele se acumula dentro de sua
substância, e por uma pequena distância ao redor deles,
num estado de maior densidade, mas não de maior
elasticidade.



Young
97

 A partir disso, Young elaborou uma série de

proposições sobre o comportamento da luz,

baseando-se numa concepção ondulatória.

 As ondas se combinam  mesmo princípio das

ondas sonoras.



Young
98

Quando duas ondulações, de diferentes origens,

coincidem em direção, perfeitamente ou muito próximas,

o efeito resultante é uma combinação dos movimentos

pertencentes a cada uma.



Young
99

Quando duas sequências coincidem exatamente num

determinado momento, é óbvio que a velocidade

resultante de cada movimento particular deve ser maior,

e, na realidade, pelo menos dobrar as velocidades

individuais



Young
100

[...] e também que deve ser menor, se as ondulações têm

força igual, totalmente destrutivas, quando o tempo do

maior movimento direto de uma ondulação coincide com o

maior movimento retrógrado da outra.



Young
101

É bem conhecido que uma causa similar é produzida no

som, o efeito chamado compasso; duas séries de

ondulações de magnitude muito próxima se unindo e se

destruindo uma a outra alternadamente, à medida que

elas coincidem mais ou menos perfeitamente durante o

período que se movimentam.



Young
102

 Young explicou muitos fenômenos ópticos com a

teoria ondulatória, exceto a difração e a

polarização.

 Apesar de seus estudos serem muito bem

realizados, suas teorias não convenceram muitos

cientistas na época.



Fresnel
103

 Os trabalhos de Fresnel (1788-1827) foram

fundamentais para a confirmação dos estudos de

Young e para o estabelecimento da teoria

ondulatória.



Programa Laplaciano
104

 Assim como na Grã-Bretanha, havia
no país um grupo de filósofos
naturais hegemônicos, que
utilizavam a filosofia natural
newtoniana como base para suas
pesquisas sobre o mundo natural.

 Esse grupo era representado
principalmente por Laplace e o que é
conhecido hoje como “programa
Laplaciano” de pesquisa.



Programa Laplaciano
105

 Esse “programa” tinha como pressuposto básico a

explicação de vários tipos de fenômenos

macroscópicos e microscópicos por meio do

conceito de forças entre partículas, alicerçado no

conteúdo dos Principia e do Óptica de Newton.

 O “programa Laplaciano” atingiu seu auge entre

1805 e 1815, mas começou a ser desenvolvido e

aplicado antes, ainda no final do século XVIII.



Programa Laplaciano
106

 Em 1808, Étienne-Louis Malus (1775-
1812) apresentou ao Institut de France –
criado a partir da junção das antigas
academias científicas do país – um texto
sobre a dupla refração da luz, a fim de
concorrer ao prêmio oferecido pelos
membros para o melhor trabalho sobre o
assunto.

 No artigo, Malus confirmou a regra de
Huygens para a trajetória do raio
extraordinário, mas aplicou um viés
corpuscularista para explicá-la.



Programa Laplaciano
107

 Na época, foram publicadas críticas e teorias
alternativas para explicar os fenômenos ópticos
tratados segundo o “programa Laplaciano”.

 Entretanto, seus adeptos adotavam um método que se
revelou eficaz nesse momento inicial, a rejeição e o
menosprezo a todas as críticas.

 Entretanto, seus adeptos adotavam um método que se
revelou eficaz nesse momento inicial, a rejeição e o
menosprezo a todas as críticas.



Fresnel
108

 Entre 1815 e 1827, quando morreu, Fresnel

escreveu vários trabalhos importantes defendendo a

teoria ondulatória para a luz, em meio ao Programa

Laplaciano.

 Teve o apoio de François Arago (1786 – 1853),

importante cientista francês da época.



Fresnel
109

 Arago defendia a teoria corpuscular.

 Se “converteu” por volta de 1812.

Arago BiotX

polarização



Fresnel
110

 Em 1815, Fresnel enviou seu trabalho sobre

difração à Academia de Ciência de Paris.

 Arago gostou do artigo e o publicou na revista

Annales de Chimie et Physique.



Fresnel
111

 Fresnel sugeriu que a luz poderia ser ondas

transversais (Young, por exemplo, pensava em

ondas longitudinais).



Fresnel
112

 Nesse período, a Academia de Ciências de Paris
ofereceu um prêmio ao melhor trabalho sobre difração.

 A comissão julgadora era formada por três defensores
da teoria corpuscular (Biot, Poisson e Laplace) e um
defensor da teoria ondulatória (Arago).



Fresnel
113

 Fresnel ganhou o prêmio.

 Através de sua ideia de luz como ondas transversais,
conseguiu explicar satisfatoriamente os fenômenos da
polarização, polarização por reflexão, difração,
interferência, entre outros. Tudo com alto rigor
matemático.



Fresnel
114

 A teoria corpuscular não conseguia explicar

quantitativamente os fenômenos ópticos discutidos

na época.

 Por volta de 1830, poucos cientistas acreditavam na

teoria corpuscular para a luz  apenas os mais

velhos.
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