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Período Helenístico 
• Escolas atenienses: 

 – Academia (388 a.C. a ~83 a.C.): fundada por Platão 
(refundada por neoplatônicos no século V); comunidade 
filosófica de iguais. 
 – Liceu (335 a.C. a ~86 a.C): fundada por Aristóteles; seus 
membros eram conhecidos como “peripatéticos”; prática da 
pesquisa cooperativa. 
 – Stoa (312 a.C. a séc. II): fundada por Zenão de Cítio (334 
a.C. a 262 a.C.); origem da filosofia estóica. 

 – Jardim de Epicuro (307 a.C. a séc. III): fundada por Epicuro 
(341 a.C. a 270 a.C.); origem da filosofia epicurista. 

• Museu (templo das musas) e Biblioteca de Alexandria (~307 
a.C. a sécs. IV–VI). 





Heráclides do Ponto 
 (~390 a.C. a ~310 a.C.) 

•  Foi discípulo de Platão na Academia. 
•  Propôs que a Terra gira em torno do seu eixo 

completando uma volta a cada 24 hs, o que 
explica o movimento diurno dos astros. 

•  Sua proposta, embora amplamente conhecida 
pelos gregos antigos, nunca foi aceita por eles. A 
ideia da Terra em movimento cria problemas 
difíceis de explicar (como veremos adiante).     



Teofrasto 
 (~371 a.C. a ~287 a.C.) 

•  Sucessor de Aristóteles no Liceu, critica algumas teorias 
de seu mestre sem, no entanto, oferecer alternativas. 

•  Questiona a aplicabilidade geral da “causa final”, pois 
muito do que acontece na natureza é por acaso e sem 
finalidade. Exemplo: qual a causa final das marés? 

•  Critica a ideia de que o fogo é um dos elementos 
primários, pois não pode existir sem matéria 
combustível 

•  Critica a teoria dos pares primários de opostos, que 
seriam mais atributos do que princípios.     



Estratão de Lampsaco 
 (~335 a.C. a ~269 a.C.) 

•  Sucessor de Teofrasto no Liceu, criticou as teorias aristotélicas sobre a 
gravidade e o vácuo e propôs experimentos para apoiar suas teorias. 

•  Rejeitou a teoria aristotélica de que há corpos absolutamente pesados 
e leves. Todos são pesados em maior ou menor grau. Quando os 
pesados caem eles deslocam os menos pesados para cima. 

•  Fornece provas simples de que corpos em queda se movem mais 
rápido à medida que a distância percorrida na queda aumenta 
(conceito de aceleração): fluxo de água caindo do telhado é contínuo 
no início, mas depois se quebra em pedaços; impacto do mesmo corpo 
caindo de diferentes alturas é maior quando a altura é maior. 

•  Propõe experimentos para demonstrar a corporalidade do ar (copo 
vazio invertido em bacia com água) e a existência de vácuos em meio 
ao ar (para explicar propriedades como condensação e rarefação).      



Epicuristas e Estóicos 
•  O principal objetivo da filosofia é atingir a felicidade. 
•  O objetivo da física é obter conhecimento sobre os 

fenômenos naturais e suas causas para nos livrar da 
ignorância, acabando com nossos medos e ansiedades. 

•  A principal motivação para estudar física é, portanto, 
obter paz de espírito. 

•  Não há muita necessidade de aprofundar o estudo da 
física além do ponto necessário para se obter uma 
compreensão dos fenômenos a nossa volta suficiente 
para descartar a possibilidade de intervenção 
sobrenatural e eliminar medos irracionais. 



Epicuro 
 (341 a.C. – 270 a.C.) 

•  Retomou o atomismo: o que existe são os átomos e o vazio infinito. 
•  Os átomos estão em constante movimento e suas colisões e rebotes 

formam os corpos complexos. Portanto, as qualidades sensíveis dos 
corpos não são reais, mas apenas aparências. 

•  Os átomos não têm apenas forma e tamanho, mas também peso. 
•  Antes da formação do mundo, todos os átomos se moviam em queda 

vertical. No vácuo a velocidade não depende do peso e todos os 
átomos se moviam com a mesma velocidade. Nesse movimento de 
queda não havia colisões, mas ocasionalmente um átomo se desviava 
da vertical por uma quantia mínima e isso provocava as colisões 
necessárias para a formação do mundo.  

•  Essas “guinadas” dos átomos eram consideradas eventos sem causa, 
para evitar o determinismo e garantir a possibilidade de livre-arbítrio. 



Estóicos 
Zenão de Cítio (334 a.C. – 262 a.C.) 
Crísipo de Solis (279 a.C. – 206 a.C) 

•  Negavam a existência do vazio e de átomos. 
•  O mundo é um plenum no qual os corpos se movem como peixes 

na água. Esse continuum pode ser dividido indefinidamente. 
•  Há dois princípios fundamentais, não gerados e indestrutíveis, 

para a criação das coisas: um ativo e outro passivo.  
•  O passivo é a matéria sem qualidade e o ativo é identificado com 

pneuma (sopro ou espírito vital), ou razão, ou destino, ou deus. 
•  Os dois princípios são corpóreos e inerentes a todas as coisas, 

permeando tudo na forma de uma mistura total. O universo é um 
sistema vivo. 

•  O princípio ativo dá coesão às coisas e atua como força geradora, 
dando razão e propósito ao mundo numa cadeia inexorável de 
causa e efeito. 



Física e Matemática na Grécia Antiga 
•  A partir de Aristóteles, os gregos antigos faziam uma separação 

sistemática entre física e matemática. 
•  A física estuda a natureza e os objetos naturais, caracterizados por 

movimento e mudança. 
•  A matemática estuda objetos como planos, linhas, pontos e 

números. Embora tenham origem no mundo material, tais objetos 
são estudados pela matemática de forma abstrata.  

•  Em ordem de abstração (do menos físico ao mais físico), os ramos 
da matemática eram: 
–  Aritmética e geometria plana e sólida; 
–  Óptica, harmonia, mecânica e astronomia.  

•  Os últimos eram subdivididos em um ramo matemático e outro 
físico, por exemplo óptica matemática e óptica física. 

•  Os gregos desenvolveram como nenhum outro povo da Antiguidade 
o aspecto formal, rigoroso da matemática.  



Euclides (~300 a.C.)  
•  Quase nada se sabe sobre sua vida. Trabalhou em Alexandria. 
•  Escreveu sobre óptica, astronomia e teoria musical, mas sua maior 

obra foi Os Elementos, que reúne teoremas de matemáticos anteriores 
(Eudoxo, por exemplo) e do próprio Euclides na forma de um sistema 
axiomático, dedutivo. 

•  Os Elementos começa com um conjunto de definições (ponto, reta, 
plano, etc), postulados e axiomas (noções comuns). O resto é uma 
lista de proposições com suas respectivas provas. A prova de uma 
demonstração segue necessariamente das definições, postulados, 
axiomas e proposições anteriores. Esse estilo axiomático tornou-se o 
modelo para demonstrações científicas até o fim do séc. XVII. 

•  Euclides desenvolveu uma teoria puramente geométrica para a óptica, 
segundo a qual raios retilíneos saem do olho formando um cone e os 
objetos visíveis são aqueles no interior do cone.  



Arquimedes de Siracusa 
(~287 a.C. - ~212 a.C.) 

•  Um dos mais criativos e originais cientistas gregos, escreveu sobre 
matemática, óptica, estática, hidrostática, astronomia e engenharia. 

•  Utilizou métodos mecânicos para provar teoremas de geometria e 
métodos geométricos para resolver problemas de mecânica. 

•  Em seus livros sobre estática e hidrodinâmica (Do Equilíbrio dos 
Planos, Da Mecânica e Dos Corpos Flutuantes), fornece 
tratamentos matemáticos sistemáticos da lei da alavanca 
(descoberta por discípulos de Aristóteles no Liceu) e de problemas 
de equilíbrio de corpos apoiados em balanças e imersos em fluidos. 

•  Os livros seguem a mesma estrutura d’Os Elementos: provas 
dedutivas rigorosas a partir de definições. Os problemas são 
formulados em termos ideais, matemáticos (despreza-se o atrito) e o 
tratamento é geométrico. 



Eratóstenes de Cirene 
(~276 a.C. - ~195 a.C.) 

•  Trabalhou em vários campos – matemática, astronomia, 
geografia, música, literatura – e foi diretor da Biblioteca 
de Alexandria. Sua principal contribuição foi na aplicação 
da matemática à geografia. 

•  Fez o primeiro mapa detalhado do mundo (conhecido à 
sua época) baseado em um sistema de coordenadas de 
longitude e latitude. 

•  Calculou com precisão muito boa a circunferência da 
Terra a partir de medidas feitas em Alexandria e Siena, 
uma cidade no Egito ao sul de Alexandria. 



Método de Eratóstenes para Medir a 
Circunferência da Terra 

•  Uma haste vertical (gnômon) colocada na cidade de Siena, 
aproximadamente no mesmo meridiano de Alexandria, não produz 
sombra no solstício de verão; 

•  No mesmo dia, em Alexandria, a sombra produzida subentende um 
ângulo A = 7,5º. 

•  Assumindo que os raios do Sol são paralelos, A é igual a B, o 
ângulo formado pelas retas que ligam Alexandria e Siena ao centro 
da Terra. 

Circunferência da Terra
Distância Siena-Alexandria

=
360

7, 5

Circunferência da Terra
5250 estádios

=
360

7, 5

Circunferência da Terra = 252.000 estádios



Apolônio de Perga 
(~262 a.C. - ~190 a.C.) 

•  Importante matemático e astrônomo grego. 
•  Sua principal obra matemática foi um tratado sobre as 

seções cônicas: elipse, parábola e hipérbole (esses 
nomes foram dados por ele).  

•  Suas obras sobre astronomia se perderam, mas sabe-se 
que foi o criador dos conceitos de epiciclo e ciclo 
excêntrico, base do modelo astronômico ptolomaico 
(ver mais adiante).  

•  Séculos mais tarde, as seções cônicas tornaram-se 
importantes também em astronomia.  



Aristarco de Samos 
 (~310 a.C. a ~230 a.C.) 

•  Propôs um modelo heliocêntrico para o universo, com o 
Sol fixo no centro e a Terra girando em órbita circular em 
torno dele. A esfera das estrelas fixas também é fixa e a 
Terra gira em torno de seu eixo. 

•  O modelo de Aristarco prevê o efeito da paralaxe estelar, 
que não é observado.  

•  Para justificar a não observação de paralaxe estelar, 
Aristarco propôs que a esfera das estrelas fixas está a uma 
distância da Terra muito maior do que a desta ao Sol. 

•  Apenas um astrônomo helenístico – Seleuco de Selêucia 
(~150 a.C.) – adotou a teoria de Aristarco.   



Paralaxe Estelar 



Argumentos contra o Modelo Heliocêntrico 
•  Há 3 tipos de argumentos usados pelos astrônomos gregos contra o modelo 

heliocêntrico de Aristarco. 
–  Argumentos físicos baseados na teoria aristotélica dos movimentos naturais: o 

movimento natural dos corpos pesados é em direção ao centro do universo e a 
observação indica que os corpos pesados caem em direção ao centro da Terra. 
Portanto, o centro da Terra deve coincidir com o centro do universo e ela deve 
estar imóvel, pois só uma força enorme poderia superar sua tendência natural. 

–  Argumentos físicos baseados em observações de objetos que se movem no ar: 
se a Terra girar em torno de seu eixo completando uma volta a cada 24h, a 
velocidade de um dado ponto sobre a superfície da Terra deve ser muito grande. 
Como explicar que não há evidências observacionais desse movimento? Uma 
possível explicação é que o ar em torno da Terra move-se junto com ela, mas 
porque mesmo os corpos sólidos movendo-se pelo ar não apresentam nenhum 
efeito dessa rotação? 

–  Argumento astronômico baseado na ausência de observação de paralaxe estelar: 
a explicação dada por Aristarco de que a esfera das estrelas fixas está muito 
mais distante da Terra do que esta do Sol implica num universo muito maior do 
que se imaginava à época dos gregos.  



Epiciclos e Excêntricos 
•  Um problema que nem o modelo heliocêntrico de Aristarco e nem o 

modelo geocêntrico de esferas concêntricas de Eudoxo conseguia 
explicar era o da desigualdade das estações, medidas pelos períodos 
entre os solstícios e equinócios. 

•  Para explicar esse fenômeno, além de outros, Apolônio introduziu os 
conceitos de epiciclo e ciclo excêntrico. 

•  Esses conceitos preservavam as duas suposições básicas que a maioria 
absoluta dos astrônomos helenísticos queria manter: o sistema 
geocêntrico e o preceito platônico de explicar os fenômenos celestes 
em termos de movimentos circulares uniformes.  

•  Apolônio provou que os dois sistemas são geometricamente 
equivalentes, ou seja, a escolha entre um ou outro em uma dada 
situação pode ser feita em termos do que fornece a solução mais 
simples para o caso. 

•  Mais importante, o modelo de epiciclos é bastante adaptável, isto é, 
dados parâmetros adequados ele pode ajustar qualquer tipo de órbita  



Epiciclo, Excêntrico e sua equivalência 

Lloyd, G.E.R., 1973 



Epiciclos e Excêntricos: desigualdade das 
estações e retrogradação planetária 

Lloyd, G.E.R., 1973 



Hiparco de Nicéia 
(190 a.C. – 120 a.C.) 

•  Talvez o maior astrônomo da Grécia Antiga. Infelizmente, pouco do 
que escreveu sobreviveu e o que sabemos de seus trabalhos vem de 
comentários de outros autores (por exemplo, Ptolomeu). 

•  Principal introdutor do conhecimento astronômico dos mesopotâmicos 
entre os gregos, aliou os métodos geométricos dos gregos com as 
técnicas numéricas dos babilônios e muito contribuiu para transformar 
a astronomia em uma ciência quantitativa e precisa. 

•  Um dos inventores da trigonometria, usou-a a para calcular distâncias 
astronômicas como as distâncias médias entre a Terra e o Sol e a Lua. 

•  Descobriu a precessão dos equinócios e elaborou o maior catálogo de 
estrelas da Antiguidade. 

•  Inventou alguns instrumentos astronômicos, como o dioptro, para 
medir os diâmetros aparentes do Sol e da Lua, e aperfeiçoou o 
astrolábio. 



Lloyd, G.E.R., 1973 

Precessão dos Equinócios 



Herão de Alexandria 
(~10 – 70) 

•  Um dos principais físicos experimentais da Grécia antiga, seus trabalhos principais 
foram no campo da Pneumática (ciência dos fluidos compressíveis, como o ar).  

•  Teve como predecessores Estratão, Ctesibius de Alexandria (~285 a.C. – ~222 a.C.) 
e Filão de Bizâncio (~280 a.C. – ~220 a.C.). 

•  Para Herão, a palavra pneuma deixou de representar o mesmo que para Estratão e os 
estóicos e significava apenas ar em movimento. 

•  No seu tratado Pneumática, Herão argumenta que regiões macroscópicas de vácuo 
não existem na natureza, mas podem ser aproximadas artificialmente. Ele fornece 
várias demonstrações experimentais disso, provavelmente baseadas em trabalhos de 
seus predecessores. 

•  Herão explica que a distribuição de matéria e de vácuo no ar pode ser alterada pela 
aplicação de forças externas, embora o ar resista a essas alterações por sua 
elasticidade. 

•  Com relação às aplicações dos princípios demonstrados por Herão, ele distingue 
duas possibilidades: as que contribuem para melhorar a vida humana e as que 
produzem espanto e maravilhamento. Curiosamente, a maioria das aplicações 
propostas e implementadas por ele eram do segundo tipo. 



Ptolomeu 
(90 – 168) 

•  Último grande astrônomo grego, seu livro Tratado Matemático, mais 
conhecido pelo nome árabe Almagesto, constitui a síntese da astronomia 
geocêntrica grega. 

•  No Almagesto, Ptolomeu faz uso extensivo dos epiciclos e ecêntricos e 
introduz o chamado equante, mais um recurso inventado para salvar os 
fenômenos. 

•  O propósito de Ptolomeu no Almagesto não era fornecer um modelo físico 
para os movimentos dos corpos celestes e suas causas, mas um modelo 
matemático que desse conta dos movimentos observados. 

•  Em outro livro, As Hipóteses dos Planetas, Ptolomeu tentou construir um 
modelo físico em que os planetas estariam presos a faixas esféricas, mas 
para explicar a causa dos movimentos ele teve que supor que cada planeta 
possui uma força vital.  

•  Ptolomeu também escreveu um livro sobre óptica em que estendeu a 
abordagem geométrica de Euclides e tratou de problemas de reflexão e 
refração. 



O Equante e outras Técnicas usadas por 
Ptolomeu no Almagesto 

Lloyd, G.E.R., 1973 
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