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Abstract. This article presents some
preliminary considerations about
one of the last workmanships of
Marin Mersenne (1588-1648), intitled
L’Optique et la catoptrique (1651).
Published after the death of its
author, this workmanship represents
one of his last steps to the
development of a research program
that seems to have beginning in 1627.
The analysis presents here is
circumscribed, in its bigger part, to
the aspects of the two first
propositions of the “Traité de l’oeil”,
in which the author explains the
anatomy of the eye and the
functioning of the vision.
Mersenne’s studies about these two
subjects shows its filiation with the
mechanical project that marks the
natural philosophy developed in the
seventeenth century.

Keywords: mechanical philosophy –
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Resumo. Este artigo apresenta algu-
mas considerações preliminares so-
bre uma das últimas obras de Marin
Mersenne (1588-1648), intitulada
L’Optique et la catoptrique (1651).
Publicada após a morte de seu au-
tor, essa obra representa um de seus
últimos passos no desenvolvimento
de um programa de pesquisa que
parece ter início em 1627. A análise
aqui apresentada está circunscrita,
em sua maior parte, aos aspectos
presentes nas duas primeiras propo-
sições do “Traité de l’oeil”, nas quais
o autor explica a anatomia do olho e
o funcionamento da visão. Os estu-
dos de Mersenne sobre esses dois
assuntos mostram sua filiação ao
projeto mecanicista que marca a fi-
losofia natural desenvolvida no sé-
culo XVII.

Palavras-chave: filosofia mecânica –
óptica – filosofia natural.
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1. ALGUMAS HIPÓTESES HISTÓRICAS

Em 1651, três anos após a morte de Mersenne, é publicada uma
de suas últimas obras: L’Optique et la catoptrique. Com uma estrutu-
ra análoga a outros tratados escritos por Mersenne, como o Traité
de l’harmonie universelle (1627) e o Harmonie Universelle (1636),
L´Optique apresenta uma série de proposições dedicadas ao estudo
da luz e do olho. O primeiro livro, composto de trinta e uma propo-
sições, encontra-se dividido em dois grandes blocos. O primeiro
deles compreendendo as proposições de I até XXIII, é dedicado à
natureza da luz e suas propriedades. O segundo bloco, que
corresponde às proposições XXIV até XXXI, concentra-se no estu-
do da estrutura do olho e seu funcionamento. No segundo livro,
composto de dezesseis proposições, Mersenne apresenta um estu-
do sobre a reflexão da luz e os espelhos.

Ao longo de sua trajetória intelectual, Mersenne dedicou-se a
diversos assuntos relacionados com a teologia, a filosofia, a mate-
mática e as ciências naturais. Entretanto, é a partir de 1624 que po-
demos notar a crescente preocupação do autor com questões emi-
nentemente científicas. De fato, é precisamente na segunda década
do século XVII que Mersenne publica três textos fundamentalmen-
te vinculados a questões de ordem epistemológica ou estritamente
científica: La Vérité des Sciences contre les Sceptiques ou Pyrrhoniens
(1625), Synopsis Mathematica (1626) e o Traité de L’Harmonie Universelle
(1627). É justamente na última dessas obras que encontramos dois
elementos aos quais vale a pena aludir, antes de iniciar a análise
que será aqui apresentada.

No prefácio ao leitor, depois de declarar sua completa surpre-
sa em verificar que a ciência da música tenha permanecido tão im-
perfeita até aquele momento, Mersenne afirma:

A Geometria, a Álgebra, a Astronomia, a Perspectiva, a
Catóptrica, a Dióptrica e as Mecânicas alcançaram uma gran-
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de perfeição no século em que estamos; mas a Música tem
sido de tal forma abandonada, que não parece ser mais ma-
nejada senão para o lucro, ou para a volúpia, sem conside-
rar-se seu principal uso, que é o de encaminhar à virtude e
de regrar os costumes. Ora, eu desejo tirá-la e isentá-la dessa
ignomínia, e conduzi-la a tal ponto que o Músico possa ser-
vir-se dos sons como os Mestres da Óptica servem-se das
cores e da luz; que ela possa acalmar as paixões mais furio-
sas de seus ouvintes, e conduzi-los à virtude; e que ele co-
nheça quais sons é preciso utilizar para produzir todo tipo
de efeito sobre toda sorte de corpos [...] (MERSENNE, 2003
[1627], p. 17).

A passagem transcrita acima nos mostra o desejo de Mersenne
de elevar a música ao mesmo nível de desenvolvimento das de-
mais ciências. Tal objetivo certamente parece ter sido atingido nos
estudos desenvolvidos pelo autor desde a publicação da obra em
questão até a publicação, em 1636, do tratado Harmonie Universelle.
A música e a acústica foram, durante todo esse período, as ciências
que receberam por parte de Mersenne intensa atenção e dedicação.
Suas investigações sobre a música e a acústica indicam, sem som-
bra de dúvida, o envolvimento do autor com a construção de uma
ciência suficientemente segura e comprometida com os principais
fundamentos do mecanicismo. Contudo, é precisamente no trata-
do de 1627 que encontramos um dos primeiros indícios do interes-
se de Mersenne por outra ciência fortemente investigada por seus
contemporâneos, à qual o autor se refere nessa mesma passagem, a
saber: a óptica.

A intenção inicial de Mersenne ao redigir o Traité de l’ harmonie
universelle consistia na apresentação de dezesseis livros, em sua
grande maioria relacionados com a harmonia, seja do ponto de vis-
ta estritamente musical seja numa perspectiva intimamente relaci-
onada com a acústica. O projeto inicial não é, todavia, concluído
nesse momento. Desse conjunto inicial de livros, Mersenne publica
apenas os dois primeiros. Alguns dos outros livros farão parte do
tratado de 1636, sendo que uma parte do terceiro livro parece
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corresponder justamente ao texto sobre a óptica publicado em 1651.
Tal suspeita está apoiada naquilo que encontramos no sumário da
obra de 1627. Nele lê-se o que segue:

O terceiro revela a natureza e os efeitos de todos os tipos de
sons, e mostra como eles atravessam o meio circundante até
o ouvido; como se faz o eco, e que comparação há entre os
sons retos, refletidos e rompidos, com o raio do Sol, ou o do
olho; onde eu tratarei de tudo aquilo que pertence à Óptica,
à Catóptrica e à Dióptrica (MERSENNE, 2003 [1627], p. 23).

O estudo dos aspectos relacionados com a natureza do som e
seus efeitos será objeto do primeiro livro do Harmonie Universelle,
enquanto os estudos sobre a natureza da luz e o funcionamento do
olho receberão um tratamento especial no texto publicado em 1651.
É interessante notar a presença de um projeto de investigação cien-
tífica, claramente vinculado à acústica e à óptica, ao qual Mersenne
parece ter se dedicado quase que exclusivamente durante vinte e
um anos, isto é, de 1627 até 1648, ano da morte do autor. Se essa
hipótese está correta, L’Optique et la catoptrique corresponde à últi-
ma parte desse programa de pesquisa. Feitas essas brevíssimas con-
siderações iniciais, passemos ao exame do “Traité de l’oeil”, objeto
da presente exposição.1

2. A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DO OLHO

Antes da exposição das oito proposições que compõem o “Traité
de l’oeil”, Mersenne apresenta uma pequena introdução. Seu obje-
tivo consiste em advertir o leitor sobre um problema que ele não
pretende discutir. Mersenne afirma que não pretende explicar de
que modo a alma conhece os movimentos do nervo óptico que com-
põe a retina, no qual os raios visuais têm seu término. Eximindo-se
de um exame mais profundo sobre as diferentes hipóteses
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explicativas concernentes à conexão entre a alma e o corpo (mais
especificamente entre a alma e o olho) e a existência de três almas
diferentes no homem (a vegetativa, a espiritual e a intelectual),
Mersenne afirma:

[...] é suficiente pensar aqui que há em nós um poder interno
que julga a presença ou a ausência da luz, das cores e dos
outros objetos, por meio dos sentidos que Deus nos deu, en-
tre os quais parece que o olho seja o mais excelente, tanto em
virtude da grande diversidade de objetos que ele nos faz
perceber quanto pelo artifício maravilhoso que aparece em
sua construção, como nós veremos na proposição seguinte
(MERSENNE, 1651, p. 57).

Ao invés de envolver-se com qualquer uma das hipóteses
indicadas anteriormente, Mersenne concebe uma solução mais sim-
ples e isenta de qualquer consideração mais profunda sobre a natu-
reza e o funcionamento da alma em sua conjunção com o corpo. A
mera suposição desse poder interno é suficiente para os objetivos
do autor, uma vez que o mesmo é responsável pela interação entre
o sujeito que vê e o objeto que é visto.

Feita a advertência inicial, Mersenne dedica-se às oito proposi-
ções que compõem o “Traité de l’oeil”, as quais podem ser dividi-
das em três grandes blocos. No primeiro, Mersenne trata da estru-
tura do olho e da natureza da visão. O segundo bloco é dedicado
aos erros e ilusões da visão. Finalmente, o terceiro bloco apresenta
algumas considerações acerca dos ângulos sob os quais vemos os
objetos.

As proposições que compõem o primeiro bloco têm os seguin-
tes enunciados:

Prop. XXIV: Explicar a figura, as partes e os usos do olho.
Prop.XXV: Explicar como as imagens dos objetos se formam

no olho e como os raios entram, e por que se vê os objetos correta-
mente, ainda que ele sejam invertidos no fundo do olho.

Prop. XVI: Determinar se os raios dos dois olhos que se imagi-
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na se estendem até os objetos, se encontram em um mesmo ponto
ou se seus eixos permanecem sempre paralelos desde os olhos até
o objeto.

O segundo bloco é composto pelas seguintes proposições:
Prop. XXVII: Determinar se o Sol pode produzir a sombra de

um corpo oposto mais larga, quando o olho vê o Sol maior.
Prop. XXVIII: Explicar os erros pelos quais o espírito pode ser

enganado pelas diferentes aberturas da pupila do olho, e quando
se pode dizer que se vê o objeto em sua própria grandeza.

Prop. XXIX: Explicar por que cada objeto não aparece duplicado
aos dois olhos, uma vez que eles recebem duas imagens diferentes.

O terceiro bloco apresenta as duas últimas proposições do
“Traité de l’oeil”. Elas são as seguintes:

Prop. XXX: Explicar qual é o maior ou o menor ângulo sob o
qual o olho pode ver os objetos.

Prop. XXXI: Explicar sob quais ângulos o olho vê os objetos
próximos e distantes, e mostrar que os ângulos não seguem a razão
das distâncias; e por que os objetos que estão no alto parecem abai-
xar, aqueles que estão embaixo parecem elevar-se, aqueles à esquer-
da aproximar-se do lado direito e aqueles que estão à direita ir para
a esquerda.

Dados os limites do presente trabalho, minha análise estará
circunscrita ao exame de alguns aspectos fundamentais presentes
nas duas primeiras proposições do “Traité de l’oeil”, nas quais
Mersenne apresenta a anatomia e o funcionamento do olho. Passe-
mos, portanto, à primeira delas.

Conforme apontado anteriormente, essa proposição objetiva
explicar a figura, as partes e os usos do olho. A exposição de
Mersenne está apoiada na figura reproduzida abaixo, a partir da
qual são indicadas e explicadas todas as partes que compõem a
estrutura do olho. Como veremos, tal estrutura é formada por uma
série de membranas sobrepostas, cuja articulação permite a capta-
ção das imagens dos objetos.
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Figura 1

MERSENNE, 1651, p. 57

A primeira dessas membranas, denominada de córnea, é repre-
sentada pelas linhas DCB. Trata-se de uma membrana transparente
através da qual os raios luminosos atingem o fundo do olho, locali-
zado no ponto N, passando pela pupila (IH) e também pelo cristali-
no (QRST). Ao explicar a natureza dessa primeira membrana,
Mersenne aborda as outras estruturas envolvidas na passagem dos
raios luminosos: a pupila e o cristalino. É precisamente esse conjunto
que determina a imagem projetada no fundo do olho, isto é, na reti-
na. A córnea, a pupila e o cristalino funcionam basicamente como
um conjunto mecânico de lentes que permitem a visão dos objetos;
sem ele seria impossível obter as imagens presentes na retina.

Observando a mesma figura, notamos três outras membranas
justapostas. A mais externa delas (representada pelas linhas BA e
DE) corresponde à esclerótica. A intermediária (indicada na figura
pelas linhas HGF e IKL) é denominada de úvea, uma vez que, como
adverte o autor, é bastante parecida com a pele de um grão de uva.
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Finalmente, a mais interna (correspondente à linha QPNOR) é de-
nominada de cavidade interna do olho, preenchida pelo humor
vítreo. É nela que encontramos a retina (PNO), local onde se for-
mam as imagens. O autor indica ainda uma das partes que com-
põem a úvea, denominada de coróide (GF e KL). Segundo
Mersenne, tal denominação se deve a sua semelhança com o córion
(a vesícula coriônica) que abriga o embrião (de acordo com a des-
crição presente no texto, a coróide é “salpicada de pequenas vei-
as”). A íris (VXY) e os processos ciliares (DQ e RB) não parecem
ser claramente percebidos como partes componentes da úvea,
embora o autor os identifique e denomine corretamente. Final-
mente, o ponto M corresponde ao nervo ótico que faz a ligação
entre o olho e o cérebro.

Segundo Mersenne, é preciso imaginar cada membrana como
uma esfera côncava e oca para abrigar, como uma bolsa, humores e
licores (cf. MERSENNE, 1651, p. 58). De acordo com o autor, o olho
contém três humores. O primeiro deles, denominado aquoso, pre-
enche a cavidade entre a córnea e o cristalino. O segundo
corresponde ao próprio cristalino, sendo semelhante à água conge-
lada (mas não tão duro quanto ela), imitando cera amolecida. O
terceiro é o humor vítreo, referido anteriormente.

A exposição de Mersenne ao longo da primeira proposição é
bastante descritiva, uma vez que o objetivo central do autor con-
siste em apresentar a anatomia do olho. Em raríssimos momentos
encontramos alguma passagem vinculada a algum tipo de expli-
cação sobre as causas que determinam o funcionamento dessas
partes. Há, entretanto, dois momentos para os quais convém cha-
mar a atenção.

No primeiro deles, ao tratar da pupila, Mersenne afirma que
tal abertura é responsável tanto pela quantidade de luz que incide
sobre o olho quanto pela transmissão das imagens dos objetos
segundo seus diferentes tamanhos. Segundo ele, o estreitamento
ou alargamento dessa abertura se faz “naturalmente e sem esco-



A Mecânica do olho: algumas considerações sobre L’Optique et la catoptrique de Mersenne

Cadernos de Ciências Humanas - Especiaria.
v. 9, n.16, jul./dez., 2006, p. 341-354.

349

lha ou liberdade”. Desse modo, seu funcionamento é inteiramen-
te mecânico. Tal conclusão, em princípio, não parece causar qual-
quer surpresa. Entretanto, é preciso levar em conta que o proble-
ma da visão não se esgota na mera descrição das partes que com-
põem o olho. Pelo contrário, é preciso determinar como as ima-
gens se formam nele e em que medida estaríamos autorizados a
concluir que vemos um determinado objeto. Mersenne parece ter
alguma consciência desses dois problemas, ainda que não tenha
uma solução completa para ambos, notadamente para o segundo
deles. A solução dessas questões provavelmente dependeria de
uma teoria sobre a natureza e a ação da alma. Ora, como vimos,
Mersenne contenta-se simplesmente em afirmar que há em nós
um poder interno capaz de julgar a presença ou a ausência da luz,
das cores e dos objetos. Todavia, ele não nos explica como tal po-
der funciona. Na segunda proposição do tratado, aquela que ex-
plica como se formam as imagens dos objetos no olho, Mersenne
retoma essas questões. Em breve veremos o que encontramos aí;
por enquanto vejamos uma última passagem da primeira propo-
sição do “Traité de l’oeil”.

Ao tratar da relação entre o nervo ótico (responsável pela liga-
ção entre o olho e o cérebro) e toda a estrutura ocular, Mersenne
afirma: “[...] de sorte que eu acredito que as imagens dos objetos,
ou os movimentos que produzem a luz, vão até a coróide, que lhe
serve como o estanho, ou a tinta do espelho, até a dita retina”
(MERSENNE, 1651, p. 59). Ora, fiel à sua definição de luz como
uma espécie de movimento de uma matéria extremamente sutil
(cf. MERSENNE, 1651, p. 1), Mersenne indica agora que a imagem
produzida na retina é, na verdade, resultado desse mesmo movi-
mento. A imagem é, portanto, resultado de matéria e movimento.
Posto isso, passemos à segunda proposição do tratado.

De modo análogo à proposição anterior, Mersenne apóia sua
exposição na figura reproduzida a seguir.
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Figura 2

MERSENNE, 1651, p. 61

A exposição inicial de Mersenne é bastante simples. Ela consis-
te em mostrar que a interação entre o olho e o objeto produz uma
imagem invertida do segundo na retina do observador. A explica-
ção não pressupõe evidentemente todos os raios de luz da vela aqui
representada. Como adverte o autor, basta considerar apenas os
pontos A, B e C. Como é possível observar na figura acima, tais
pontos encontram-se invertidos na imagem produzida na retina. A
fim de explicar tal efeito, Mersenne faz referência ao experimento
por meio do qual é possível verificar o que ele afirma:

[...] como é fácil de experimentar com um olho de boi total-
mente fresco, cuja esclerótica e coróide são de tal modo cor-
tadas que, no lugar da dita coróide, coloca-se um papel lu-
brificado através do qual se vê a vela como ela aparece em
CBA [...] (MERSENNE, 1651, p. 61).

É a experiência, portanto, que permite a Mersenne determinar
com segurança o fenômeno que pretende explicar. A natureza de
sua exposição é, mais uma vez, bastante descritiva e não parece
envolver maiores problemas. A dificuldade aparece justamente
quando o autor transita da mera recepção da imagem na retina para
a percepção do objeto pelo sujeito que vê. É precisamente nesse
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momento que o autor necessita considerar novamente a ação da
alma. O assunto é discutido em dois momentos. No primeiro deles,
depois de indicar brevemente duas opiniões sobre a visão (uma
que considera a visão como resultado dos raios que o olho projeta
sobre o objeto e outra que explica a visão como o efeito dos raios
luminosos emitidos pelos objetos sobre o olho), Mersenne diz que
não é possível afirmar que vemos um objeto quando a imaginação
está ocupada com outras coisas. Desse modo, ainda que a imagem
de um dado objeto esteja presente na retina, só é possível afirmar
que o vemos se, de fato, a imaginação tem sua atenção voltada para
o mesmo. Como o autor indica algumas linhas adiante (cf.
MERSENNE, 1651, p. 62), é preciso que a alma acomode sua aten-
ção aos objetos que são vistos. Se for assim, então como entender a
operação da alma no ato da visão?

 A resposta de Mersenne é claramente hipotética. Levando em
conta a dificuldade de explicar como a alma sente os movimentos
que abalam o nervo que compõe a retina, o autor considera três hi-
póteses. Nas duas primeiras ele supõe que a alma está localizada em
alguma extremidade do dito nervo, operando tal como uma aranha
que percebe qualquer movimento em sua teia ou como o primeiro
motor que conhece instantaneamente o movimento de qualquer parte
do mundo. Na segunda hipótese a alma é comparada à onipresença
de Deus: nesse caso, a alma estaria presente em todas as partes da
retina. Não obstante tais suposições, Mersenne adverte que não co-
nhecemos de que maneira a alma opera (cf. MERSENNE, 1651, p.
63) e, portanto, não podemos explicar de modo seguro e definitivo o
funcionamento da alma no ato da visão.

Assim sendo, ainda que o autor indique alguma saída para o
problema em questão, não se trata de uma resposta definitiva nem
tampouco dotada da mesma segurança que podemos notar em sua
descrição sobre a anatomia do olho e seu funcionamento. A expli-
cação da relação entre a imagem projetada na retina e a percepção
do objeto que a produz não é, para Mersenne, algo que possa ser
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resolvido facilmente. Encontramos, nesse momento, a exemplo do
que ocorre em outras ocasiões de suas obras, a insegurança que
marca o abandono do campo estritamente fenomênico ou
observacional. É precisamente nesse contexto que o autor reconhe-
ce os limites do conhecimento humano.

Tendo em vista os aspectos analisados, gostaria de indicar, ain-
da que de modo bastante provisório, algumas rápidas conclusões.

Em primeiro lugar, a exposição sobre a anatomia do olho e o
processo de formação da imagem na retina obedece a dois precei-
tos do mecanicismo. A fim de dar conta de tais aspectos Mersenne
recorre aos conceitos de matéria e movimento mostrando em que
sentido eles se articulam. Além disso, o autor utiliza, ainda que de
modo muito simples, uma linguagem geométrica por meio da qual
ele descreve a trajetória e os efeitos concernentes aos raios de luz
que incidem sobre a retina.

Em segundo lugar, é possível notar também o recurso à experi-
ência. É exatamente a observação que permite a determinação de
todas as partes que compõem o olho, bem como a explicação da
inversão das imagens dos objetos na retina. Como foi visto, esse
recurso encontra-se, em alguns momentos, aliado ao uso de analo-
gias com outras estruturas materiais. É o caso, por exemplo, do
aspecto da úvea e da coróide.

Finalmente, resta ainda o problema relativo ao processo da sen-
sação, tendo em vista o modo segundo o qual vemos os diversos
objetos. É interessante notar, nesse momento, um aspecto discuti-
do por Lenoble em seu livro Mersenne ou la naissance du mécanisme.
Considerando o papel e a natureza da sensação em Mersenne,
Lenoble afirma: “[...] a sensação não nasce de um registro passivo
do objeto, mas de uma reação dos sentidos. Seus estudos de acústi-
ca e de óptica o fortalecem nesta opinião” (LENOBLE, 1943, p. 317).
Ora, se assentíssemos à interpretação de Lenoble, provavelmente
estaríamos inclinados a afirmar que é justamente aquele poder in-
terno (o qual nos possibilita julgar a presença ou ausência de um
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objeto) que permite a reação dos sentidos frente aos objetos do
mundo exterior. Por outro lado, parece importante lembrar que olho
e objeto partilham de uma mesma natureza mecânica. Como vi-
mos, a abertura da pupila se dá, como diz Mersenne, sem qualquer
escolha ou liberdade. Entende-se, desse modo, que tal efeito ocorre
mecanicamente. Nessa perspectiva, ainda poderíamos sustentar a
afirmação sugerida a partir da leitura de Lenoble? A reação dos
sentidos deve ser atribuída ao poder interno ou, a exemplo do que
acontece com o olho, deve ser atribuída a uma operação meramen-
te mecânica ou natural? Esse é certamente um problema que não
pode ser resolvido com as duas proposições aqui analisadas.
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NOTAS
* O presente artigo corresponde, com pequenos ajustes, ao trabalho apresentado no II Semi-

nário de História e Filosofia da Ciência/IV Encontro da Rede Paranaense de Pesquisa em
História e Filosofia da Ciência, realizado na Universidade Estadual de Santa Cruz.

1 Convém chamar a atenção para o caráter preliminar do presente artigo. Não se trata ainda
de um trabalho inteiramente amadurecido, mas de algumas observações iniciais a partir
das quais será desenvolvida uma investigação mais detida sobre a óptica em Mersenne.
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