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Aristóteles	  via	  um	  defeito	  na	  concepção	  dos	  atomistas	  de	  espaço	  vazio,	  infinito	  
em	  todas	  as	  direções	  (essencialmente	  o	  vácuo)	  e	  esse	  defeito	  tinha	  a	  ver	  com	  o	  
problema	  do	  movimento	  dos	  corpos.	  O	  argumento	  de	  Aristóteles	  era	  o	  de	  que	  em	  
um	  vácuo	  isotrópico	  indiferenciado,	  idêntico	  em	  qualquer	  lugar	  e	  em	  todas	  as	  
direções,	  é	  impossível	  conceber	  qualquer	  tipo	  de	  movimento.	  A	  razão	  é	  que	  
termos	  como	  acima,	  abaixo,	  esquerda	  e	  direita	  são,	  em	  um	  espaço	  vazio,	  
puramente	  relativos.	  Na	  Física,	  Aristóteles	  escreve	  “A	  comparação	  de	  figuras	  
matemáticas	  ilustra	  o	  argumento.	  Pois	  tais	  figuras	  não	  ocupam	  qualquer	  posição	  
real	  intrínseca,	  mas	  adquirem	  um	  lado	  esquerdo	  ou	  um	  lado	  direito	  apenas	  por	  
referência	  a	  nós,	  portanto	  mostrando	  que	  suas	  posições	  são	  meramente	  aquelas	  
que	  nós	  mentalmente	  lhes	  atribuímos	  e	  não	  são	  intrinsecamente	  distinguíveis	  
por	  nada	  na	  Natureza.”	  	  
	  
Portanto,	  em	  um	  espaço	  vazio	  (vácuo)	  é	  impossível	  conceber	  que	  o	  movimento	  
ocorra	  em	  uma	  direção	  definida	  (como	  ocorre	  no	  caso	  da	  queda	  dos	  corpos),	  
“pois	  não	  se	  pode	  dar	  mais	  preferência	  a	  uma	  linha	  de	  movimento	  do	  que	  a	  
outra,	  dado	  que	  o	  vácuo,	  como	  tal,	  é	  incapaz	  de	  diferenciação”.	  	  De	  forma	  ainda	  
mais	  explícita,	  Aristóteles	  diz:	  “Mas	  como	  pode	  haver	  qualquer	  movimento	  
natural	  no	  vácuo	  indiferenciado	  e	  sem	  limite?	  Por	  ser	  sem	  limite	  ele	  não	  pode	  ter	  
alto,	  baixo	  ou	  meio,	  e	  por	  ser	  vazio	  ele	  não	  pode	  ter	  direções	  diferenciadas	  como	  
para	  cima	  ou	  para	  baixo”.	  	  
	  
Aristóteles,	  por	  outro	  lado,	  argumenta	  que	  observamos	  inúmeros	  exemplos	  de	  
movimentos	  naturais	  dos	  corpos	  que	  claramente	  distinguem	  certas	  direções:	  são	  
esses	  o	  movimento	  de	  queda	  dos	  corpos	  pesados,	  o	  movimento	  de	  subida	  dos	  
corpos	  leves	  e	  o	  movimento	  circular	  dos	  corpos	  celestes.	  Para	  ele	  é	  inconcebível	  
que	  tais	  direções	  (vertical	  e	  circular)	  possam	  de	  alguma	  forma	  se	  cristalizar	  
espontaneamente	  a	  partir	  do	  vácuo	  dos	  atomistas.	  Esses	  movimentos	  devem	  ser	  
assim	  porque	  deve	  haver	  algum	  objetivo	  definido	  para	  eles,	  um	  lugar	  natural	  
para	  o	  qual	  eles	  devem	  tender.	  
	  
Aristóteles	  também	  argumenta:	  “Esses	  termos	  –	  tais	  como	  acima,	  abaixo	  e	  
esquerda	  e	  direita	  –	  quando	  aplicados	  às	  tendências	  dos	  movimentos	  não	  são	  
meramente	  relativos	  a	  nós.	  Pois	  nesse	  sentido	  relativo	  os	  termos	  não	  teriam	  
constância,	  mas	  mudariam	  seus	  significados	  de	  acordo	  com	  nossa	  posição,	  
quando	  nos	  virarmos	  de	  um	  jeito	  ou	  de	  outro;	  de	  maneira	  que	  a	  mesma	  coisa	  
possa	  estar	  agora	  à	  direita	  e	  agora	  à	  esquerda,	  agora	  acima	  e	  agora	  abaixo,	  agora	  
na	  frente	  e	  agora	  atrás;	  ao	  passo	  que	  na	  Natureza	  cada	  uma	  dessas	  direções	  é	  
distinta	  e	  estável	  independentemente	  de	  nós.	  “Alto”	  ou	  “acima”	  sempre	  indicam	  
o	  “para	  onde”	  as	  coisas	  flutuantes	  tendem;	  e	  “baixo”	  ou	  “abaixo”	  sempre	  indicam	  
o	  “para	  onde”	  as	  coisas	  pesadas	  e	  terrosas	  tendem,	  e	  isso	  não	  muda	  com	  as	  
circunstâncias;	  e	  isso	  mostra	  que	  “acima”	  e	  abaixo”	  não	  apenas	  indicam	  
localidades	  definidas	  e	  distintas,	  direções	  e	  posições,	  mas	  também	  produzem	  
efeitos	  distintos.”	  



Portanto,	  para	  Aristóteles	  existem	  dois	  lugares	  definidos	  no	  universo:	  o	  centro,	  
ocupado	  pela	  Terra,	  e	  a	  periferia	  do	  seu	  sistema	  de	  esferas	  girantes.	  [A	  Terra	  
ocupa	  o	  centro,	  isto	  é,	  o	  centro	  da	  Terra	  coincide	  com	  o	  centro	  do	  universo,	  não	  
porque	  ela	  tem	  algum	  privilégio,	  mas	  simplesmente	  porque	  ela	  é	  feita	  do	  
elemento	  terra,	  que	  é	  o	  elemento	  pesado	  que	  mais	  fortemente	  tende	  ao	  centro].	  
Esses	  dois	  lugares,	  o	  centro	  do	  universo	  e	  a	  periferia	  esférica,	  marcam	  posições	  
distintas	  e	  definem	  objetivos	  para	  o	  movimento.	  É	  como	  se	  houvesse	  em	  
Aristóteles	  uma	  atração	  pelo	  lugar	  (ao	  invés	  de	  pela	  matéria	  como	  em	  teorias	  
físicas	  posteriores).	  Os	  corpos	  pesados	  caem	  não	  porque	  são	  atraídos	  pela	  Terra,	  
mas	  porque	  tentam	  chegar	  ao	  centro	  do	  universo.	  
	  	  


