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Aristóteles 
(384 – 322 a.C.) 

•  Discípulo de Platão na Academia, fundou sua 
própria escola, o Liceu. 

•  O mais completo e prolífico dos filósofos gregos, 
escreveu mais de 150 tratados sobre praticamente 
todos os assuntos (30 dos quais chegaram até nós, 
basicamente manuais didáticos para seus alunos). 

•  Exerceu grande influência sobre a física, desde a 
redescoberta de suas obras no Séc. XIII até a 
revolução científica do Séc. XVII.  



Metafísica de Aristóteles 
•  As características essenciais das coisas não existem em um 

mundo separado como o mundo das formas platônico, mas 
estão presentes nas próprias coisas e objetos concretos do 
mundo material. 

•  Por exemplo, não existe a forma perfeita de cachorro 
independente dos cachorros materiais e da que todos os 
cachorros seriam réplicas. Para ele, existem apenas 
cachorros individuais que observamos no mundo à nossa 
volta. Esses cachorros certamente possuem uma série de 
atributos comuns – caso contrário nós não os chamaríamos 
de cachorros –, mas esses atributos existem nos cachorros 
individuais e pertencem a eles; 

•  Os reinos da forma e da matéria de Platão são um só e 
inseparáveis. Além do mais, eles existem em todas as coisas. 



•  Para Aristóteles, quando dizemos que um objeto é quente fazemos uma 
distinção entre uma propriedade (a propriedade de ser quente) e um 
sujeito (o objeto em questão). 

•  Segundo ele, uma propriedade deve ser propriedade de algo; e este algo é 
o “sujeito” da propriedade. Para ele, ser uma propriedade é pertencer a 
um sujeito; propriedades não podem existir independentemente. 

•  Para Aristóteles, os objetos corpóreos individuais possuem tanto 
propriedades (cor, peso, textura, etc) como alguma coisa a mais para 
servir como sujeito dessas propriedades. 

•  Esses dois papéis são desempenhados pelos conceitos de “forma” e 
“matéria” (termos técnicos que não significavam para Aristóteles 
exatamente o que significam para nós): A forma corresponde às 
propriedades que fazem da coisa aquilo que ela é e a matéria serve como 
sujeito ou substrato para as propriedades. 

•  Por exemplo, uma pedra branca é branca, dura, pesada, etc em virtude da 
sua forma; mas a matéria também deve estar presente para servir de 
sujeito para a forma, e esta matéria não traz propriedades de si própria 
para sua união com a forma. 



As “Causas” de Aristóteles 
•  Para Aristóteles, cada coisa que existe o é por causa de quatro 

condições e fatores explicativos, que ele chamou de 
“causas” (nenhuma relação com o conceito moderno de causa): 
causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. 

•  As causas formal e material de um objeto são aquelas que 
determinam a sua “forma” e a sua “matéria”, onde esse dois 
conceitos devem ser entendidos como apresentados antes. 

•  A causa eficiente corresponde ao agente que faz o objeto do 
jeito que ele é (ela está para o objeto assim como o escultor 
está para a estátua). 

•  A causa final é aquilo que dá propósito, ou razão, ao objeto. 
•  Para Aristóteles, as quatro causas são imanentes aos corpos e 

explicam todos os fenômenos. 



•  A teoria das causas demonstra que a maneira como 
Aristóteles enxergava o mundo era bem diferente da 
dos atomistas. 

•  Para os atomistas, o mundo era formado apenas por 
matéria inerte regida pelas leis mecânicas das 
colisões e pelo acaso.  

•  Para Aristóteles o mundo era algo com propósito, 
feito por coisas que se comportam de acordo com 
sua natureza e finalidade. 

•  Os biógrafos de Aristóteles dizem que, se vivesse 
hoje, ele seria biólogo (ele passou boa parte de sua 
vida realizando dissecações em animais e plantas). 



Mudanças naturais e forçadas 
•  Aristóteles usou sua teoria das causas para compatibilizar as 

noções de mudança e de estabilidade que preocupavam os 
pré-socráticos.  

•  Aristóteles diferenciava as mudanças dos corpos entre 
naturais e forçadas.  

•  Para ele, as mudanças naturais eram aquelas que levavam os 
corpos a realizar sua verdadeira “natureza”. Caso não 
houvesse qualquer impedimento ou obstáculo externo 
intransponível, cada corpo no universo deveria se comportar 
de acordo com sua natureza. 

•  Por exemplo, a natureza de uma semente é se transformar em 
árvore. Aristóteles dizia que a semente é uma árvore em 
“potencialidade”, mas só se torna uma árvore em realidade 
quando ela de fato se transforma em árvore.  



•  Outro exemplo dado por Aristóteles (de importância para a 
sua física) é o de um corpo pesado que cai de uma certa 
altura em direção ao chão. 

•  Para Aristóteles, é da natureza dos corpos pesados dirigir-
se ao seu “lugar natural” (o centro do universo, que 
coincide com o centro da Terra na sua cosmologia como 
veremos adiante). Portanto, segundo Aristóteles, o 
movimento de queda de um corpo pesado quando solto de 
certa altura é apenas a realização da sua potencialidade.  

•  O corpo só para de se movimentar em direção ao centro da 
Terra porque encontra um obstáculo (o piso de uma sala ou 
o próprio chão); caso contrário ele continuaria a se 
movimentar até chegar ao seu lugar natural que é o centro 
da Terra.  



•  Como Aristóteles acreditava que a natureza de uma 
coisa só pode ser conhecida ou descoberta a partir de 
observações do comportamento dessa coisa “ao 
natural”, sem influências de agentes externos, ele não 
aconselhava a realização de experimentos que 
pudessem interferir com a coisa sendo estudada. 

•  Para ele, os experimentos nada podem nos revelar 
sobre a natureza de um objeto que não possamos 
descobrir apenas pela observação do objeto em 
situações naturais.  

•  Essa opinião, radicalizada e transformada em dogma 
pelos seguidores posteriores de Aristóteles, teve como 
consequência uma estagnação no avanço das ciências 
empíricas por muitos séculos. 



A Cosmologia de Aristóteles 
•  O universo é eterno, sem início e sem fim. 
•  O universo é uma grande esfera dividida em uma parte 

superior e uma parte inferior separadas pela concha 
esférica onde a Lua está situada.  

•  A Terra está imóvel no centro.  
•  As coisas da região abaixo da Lua – a região sublunar ou 

terrestre – têm natureza efêmera e transiente: são 
caracterizadas por nascimento e morte.  

•  As coisas da parte acima da Lua – a região supralunar ou 
celeste – são de natureza eterna e imutável.  

•  A Lua, situada no meio, tem natureza intermediária entre 
as duas regiões. 



•  Os movimentos naturais dos corpos são distintos nas duas 
regiões.  

•  Segundo Aristóteles, as observações feitas desde tempos remotos 
sobre os movimentos dos corpos celestes mostram que esses 
movimentos são cíclicos e circulares. O movimento natural na 
região supralunar, portanto, é o circular (em torno do centro que 
é a Terra). Por outro lado, no mundo terrestre observa-se que o 
movimento natural dos corpos é o de subida ou queda vertical.  

•  Como o movimento natural dos corpos terrestres, feitos dos 4 
elementos (terra, água, ar e fogo), é vertical e transitório e o 
movimento natural dos corpos celestes é circular e eterno, 
Aristóteles conclui que os corpos celestes devem ser feitos de 
um quinto elemento, chamado de quintessência ou éter.  

•  Para Aristóteles, o mundo supralunar está totalmente preenchido 
pelo éter (não há vácuo) e ele está dividido em esferas 
concêntricas nas quais estão localizados os planetas. 

 



•  Aristóteles achava que os corpos do mundo sublunar eram 
feitos dos 4 elementos e esses elementos podem ser 
reduzidos a coisas ainda mais fundamentais.  

•  Ao contrário de Platão, que achava que as coisas mais 
fundamentais eram átomos com as formas dos sólidos 
regulares, Aristóteles achava que as coisas fundamentais 
eram 4 qualidades sensíveis, dadas por dois pares de 
qualidades contrárias: quente e frio e seco e úmido.  

•  Para Aristóteles, as qualidades contrárias não podem se 
combinar, mas as outras combinações aos pares são 
possíveis e geram os quatro elementos:  

- Frio e seco = terra; 
- Frio e úmido = água; 
- Quente e úmido = ar; 
- Quente e seco = fogo. 



Quadrado mostrando os quatro elementos e os 
dois pares de qualidades contrárias de 
Aristóteles. 

Para Aristóteles, como resultado de ações externas cada uma das 
qualidades de um elemento pode ser substituída pela qualidade 
contrária a ela. Ele usava esse esquema para explicar as 
mudanças de estado (de sólido para líquido, de líquido para 
vapor, etc).  
 
Por exemplo, quando se esquenta a água o frio presente nela se 
transforma em quente e a água se torna ar. Outras 
transformações também são possíveis e Aristóteles acreditava 
que elas explicavam transmutações de uma substância em outra.  



•  Aristóteles era contrário à idéia de átomos e de espaço vazio 
(vácuo) dos atomistas.  

•  Para ele, assim como o mundo supralunar é completamente 
preenchido por éter, o mundo sublunar também é 
completamente preenchido pelos 4 elementos, porém com 
densidades variáveis (mas nunca nulas).  

•  Um dos argumentos usados por Aristóteles contra a existência 
do vácuo é o seguinte: segundo a observação, a velocidade de 
queda de um corpo depende da densidade do meio em que ele 
cai; e quanto menor a densidade, mais rápido é o movimento 
de queda. Portanto, no espaço vazio (densidade zero) não há 
nada que se oponha à queda do corpo, o que nos leva a 
concluir que o corpo teria velocidade infinita em tal situação. 
E um corpo com velocidade infinita estaria em todos os 
pontos da trajetória ao mesmo tempo, o que é impossível. 



•  Outro argumento de Aristóteles contra o 
vácuo dos atomistas tinha a ver com o 
problema do movimento dos corpos em um 
espaço vazio e infinito em todas as direções.  

•  Ver o trecho traduzido do livro de Barbour, J. 
B., The Discovery of Dynamics, Oxford 
University Press, 2001 no arquivo 
“EspaçoLugarMovimentoAristoteles.pdf” 
colocado na página do curso.  



•  Para Aristóteles, além dos dois pares de qualidades 
contrárias, quente-frio e seco-úmido existem mais duas 
qualidades contrárias que caracterizam os elementos: 
pesado e leve.  

•  Para Aristóteles, a terra e a água são pesadas, sendo que a 
terra é mais pesada que a água; já o ar e o fogo são leves, 
sendo que o fogo é o mais leve dos dois.  

•  É importante deixar claro que, para Aristóteles, pesado e 
leve são qualidades absolutas: terra e água são pesadas e 
não leves, enquanto que ar e fogo são leves e não pesados. 

•  As gradações (mais ou menos pesado, ou mais ou menos 
leve) só existem entre elementos de mesma qualidade, ou 
seja, um elemento pesado não o é por ser menos leve ou 
vice-versa. 



•  As qualidades “pesado” e “leve” determinam o tipo de 
movimento natural de um corpo na região sublunar.  

•  O movimento natural dos elementos pesados (terra e água) é 
vertical em direção ao centro do universo e o movimento 
natural dos elementos leves (ar e fogo) é vertical se afastando 
do centro do universo.  

•  Portanto, se não houvesse obstáculos, a terra e a água se 
dirigiriam para o centro do universo e, como a terra é mais 
pesada, ela ficaria na posição mais baixa formando uma esfera 
com centro coincidindo com o centro do universo. A água 
ficaria por cima da terra, constituindo uma camada esférica 
envolvendo a terra.  

•  O ar e o fogo, por outro lado, se moveriam para a periferia da 
região sublunar. Como o fogo é mais leve, ele ocuparia a 
camada esférica mais externa, ficando o ar na camada esférica 
entre a do fogo e a da água.  



O Cosmos Aristotélico 

Caso todos os corpos fossem puros, isto é, não constituídos por 
misturas dos quatro elementos, toda a terra estaria em uma esfera no 
centro do universo, cercada por uma esfera de água, com uma esfera 
de ar por cima e com a esfera de fogo na extremidade, fronteiriça à 
esfera lunar.  



A Terra é esférica 
•  Para Aristóteles, a Terra é esférica. Isto, aliás, é algo que também já 

era tido como certo por Platão e seus discípulos e mesmo por 
filósofos e astrônomos anteriores.  

•  Aristóteles, em seus livros, apresentou vários argumentos para 
provar que a Terra é esférica.  

•  Um deles, baseado na sua teoria sobre os lugares naturais dos 
elementos, dizia que se o lugar natural do elemento terra é o centro 
do universo, a terra deve se acomodar em torno do centro da forma 
mais simétrica possível, que é a esférica. 

•  Outros argumentos eram menos filosóficos e mais baseados em 
observações: a sombra circular da Terra sobre a Lua durante um 
eclipse lunar; o fato de que um navio vai desaparecendo 
gradativamente da vista quando se afasta do porto; o fato de que a 
posição aparente das estrelas é alterada quando se viaja por grandes 
distâncias no sentido norte-sul.     



Movimento 
•  A teoria do movimento de Aristóteles se baseia em dois 

princípios: 
1.  Não há movimento espontâneo. Todo movimento tem que 

ter um motor; 
2.  Há dois tipos de movimento: natural, em direção ao lugar 

natural do corpo que se move; e forçado ou violento, em 
qualquer outra direção. 

•  O motor de um movimento natural é a própria natureza do 
corpo; 

•  O motor de um movimento violento é alguma força externa. 
•  Corpos misturados tendem a se mover na direção determinada 

pelas proporções dos 4 elementos na sua composição. 



Movimento de um projétil 
•  Porque um projétil movendo-se na horizontal, portanto 

executando um movimento forçado, não para quando perde 
contato com o motor que o forçou? 

•  Para Aristóteles, o meio onde o projétil se move toma o 
papel do motor: quando lançamos um projétil, também 
atuamos sobre o meio em volta (ar, por exemplo) 
transmitindo a ele o poder de mover objetos.  

•  Esse poder é transferido a regiões adjacentes do meio de 
maneira que o projétil esteja sempre em contato com uma 
porção do meio capaz de movimentá-lo. 

•  O movimento violento do projétil persiste até que a 
“potência motriz” originalmente impressa no ar desapareça.   



Duas hipóteses sobre como o ar pode mover o projétil  
•  Para explicar como um projétil pode se mover mesmo depois 

de perder contato com o corpo que o moveu, Aristóteles (livro 
IV da Física) apresenta duas hipóteses: 
1.  O ar empurrado pelo projétil circula pelos lados deste e 

passa para a parte de trás do projétil, empurrando-o em 
seguida. Este processo é chamado de antiperistasis 
(substituição recíproca); 

2.  O ar que foi empurrado junto com o projétil no instante 
em que ele é lançado move-se para a frente mais 
rapidamente que o movimento natural do projétil (que 
seria de queda) e isso faz com que o projétil siga adiante 
sem cair.     

•  Aristóteles parece preferir a segunda hipótese.  



Aristóteles e o Movimento Inercial 
•  Em uma famosa passagem do livro IV da Física, 

Aristóteles enuncia a lei da inércia, mas a considera 
absurda e usa isso como mais um dos seus argumentos 
para provar que o vácuo é impossível. 

•  Segundo ele, se existisse o vácuo e um projétil fosse 
lançado nele, depois da perda do contato com o motor 
que o lançou: 
Não poderíamos dizer porque uma coisa uma vez colocada 
em movimento pararia em algum lugar, porque ela pararia 
mais aqui do que ali? Tal que uma coisa ou estaria em 
repouso ou deveria continuar seu movimento sem limites, a 
menos que alguma coisa mais poderosa entrasse no seu 
caminho  



•  Para Aristóteles, a rapidez de um movimento também 
depende da resistência do meio. 

•  Para Aristóteles, quando dois corpos de pesos iguais 
caem, os tempos de queda são inversamente 
proporcionais aos seus pesos: um corpo com o dobro do 
peso levará metade do tempo para atingir o solo. 

•  Se corpos de pesos iguais movem-se por meios de 
densidades diferentes, o tempo gasto para cobrir uma 
certa distância é proporcional à densidade de cada meio. 

•  Se uma dada força move um dado peso (contra sua 
natureza) por uma dada distância em um dado tempo, a 
mesma força moverá metade do peso pelo dobro da 
distância no mesmo tempo.  



•  Com base nos escritos de Aristóteles sobre o movimento 
forçado (contidos em seus livros Do Céu e Física), 
comentadores posteriores tentaram sintetizar a lei de 
movimento de Aristóteles da seguinte maneira: 

 
•  A velocidade (v) é diretamente proporcional à força 

motriz (F) e inversamente proporcional à resistência (R). 
•  No caso especial de um corpo pesado em queda a força 

motriz é o peso (P), de maneira que:  

R
Fv =

R
Pv =



•  Deve-se tomar cuidado com as expressões das ideias de 
Aristóteles sobre movimento em termos de fórmulas 
matemáticas. 

•  Fórmulas sugerem que a relação entre as variáveis (F ou 
P, R, v) valem para todos os seus valores, mas Aristóteles 
não pensava assim. 

•  Por exemplo, Aristóteles achava que quando a resistência 
R fosse igual à força motriz F não haveria movimento (o 
que corresponderia a v = 0); isso vai contra a fórmula 
anterior. 

•  Mesmo o uso do termo para v nas fórmulas é complicado, 
pois Aristóteles e os gregos não tinham o conceito de 
velocidade como medida quantitativa de movimento (este 
conceito só apareceu na Idade Média). 



Movimento dos Corpos Supralunares 
•  Como os movimentos circulares dos corpos celestes são 

eternos, ele são naturais e não forçados. 
•  As causas desses movimentos não podem ser coisas moventes, 

pois algo que se move deve adquirir seu movimento de 
alguma causa e se esta causa for móvel ela deve ser movida 
por algo e assim por diante, sem que nunca se chegue a um 
fim. Portanto, o motor dos movimentos celestes é algo imóvel. 

•  Cada corpo celeste tem o seu próprio Primeiro Motor (Primum 
Mobile), uma divindade puramente contemplativa e não 
espacial que move o corpo celeste não como causa eficiente 
(pois não existe contato entre o Primeiro Motor e o corpo), 
mas como causa final: os corpos celestes se movem para 
alcançar a perfeição eterna de seus primeiros motores. 



Modelo Astronômico Aristotélico 
•  Aristóteles atribuiu realidade física às esferas do modelo 

de Eudoxo e Calipo. Enquanto estes tratavam (ao que 
tudo indica) suas esferas apenas como constructos 
geométricos, Aristóteles considerava que elas eram 
objetos físicos (feitos de éter, sua causa material). 

•  O movimento complexo de um corpo celeste resulta do 
contato (por atrito) entre as várias esferas do modelo de 
Eudoxo-Calipo. 

•  Para cancelar o efeito dos movimentos das esferas de um 
planeta sobre as esferas do planeta logo abaixo, novas 
esferas com movimentos opostos (esferas 
compensadoras) foram introduzidas entre as esferas de 
cada planeta, resultando em um modelo com 55 esferas.  



Esferas aninhadas do modelo aristotélico para os planetas Saturno e Júpiter. Para que os 
movimentos das 3 esferas mais interiores de Saturno não contaminem o movimento da 
primeira esfera de Júpiter, Aristóteles adicionou 3 esferas compensadores entre elas. 



Significado do Modelo de Aristóteles 
•  Do ponto de vista matemático, que considera apenas 

o ajuste das previsões do modelo aos dados 
observacionais, o modelo de 55 esferas de Aristóteles 
nada acrescenta ao modelo de 34 esferas de Calipo. 

•  Do ponto de vista físico, porém, ele acrescenta muito, 
pois as esferas compensadoras são necessárias para 
que o modelo possa ser mecanicamente verossímil. 

•  A Astronomia deve ser encarada como uma arte 
matemática ou o astrônomo deve também se 
preocupar com a real estrutura das coisas? 
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