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RESUMO 
 

  O objetivo desta dissertação é analisar a possível relação entre o 

conceito do Impetus, de Nicole Oresme e a discussão acerca da possibilidade 

do Movimento Diurno da Terra, presente em Le Livre du Ciel et du Monde. Ao 

final desta pesquisa ficará claro se Oresme utilizou ou não este conceito para 

explicar se este possível Movimento se iniciou, de que forma isto ocorreu e a 

sua aparente continuidade uniforme. 

  A análise inscreve-se no século XIV, quando Oresme redige uma 

tradução comentada do tratado aristotélico Sobre os Céus, a pedido do rei 

Carlos V. Seus comentários ora são simples explicações interpretativas, ora 

explicações seguidas de discussões em que apresenta, através de argumentos 

lógicos ou teológicos, outras possibilidades àquelas presentes no tratado 

aristotélico. Uma destas possibilidades é o Movimento Diurno da Terra. 

  Neste trabalho, também serão apresentados e discutidos: a 

gênese e os conflitos que ocorreram na Universidade de Paris, entre os 

séculos XII e XIII até o decreto de Tempier em 1277; o conceito do Impetus, de 

Buridan, as discussões de Oresme sobre: a possibilidade de um Mundo gerado 

e eterno, a possibilidade de Mundos plurais e a possibilidade de um vazio 

incorpóreo. 

 

Palavras Chave: Rotação, Impetus, Oresme. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ABSTRACT 
 

  The objective of this dissertation is to analyse the possible 

connection between the Nicole Oresme’s Impetus Theory and the arguments on 

the daytime earth’s motion, present in Le Livre du Ciel et du Monde. To the end 

of this research it will be clear if Oresme used or not this concept to explain if 

this possible Movement began, of what it forms this it took place and his 

apparent uniform continuity. 

  Charles V registers the analysis in the century XIV, when Oresme 

writes a commented translation of the Aristotelian treaty On the Heavens, to 

request of a king. His comments now they are simple interpretative 

explanations, it prays explanations followed by discussions in which he 

presents, through logical or theological arguments, other means to those 

present ones in the Aristotelian treaty. One of these means is the Daytime 

Movement of the Earth. 

  In this work, also they will be presented and discussed: the origin 

and the conflicts that took place in the University of Paris, between the centuries 

XII and XIII up to the decree of Tempier in 1277; the concept of the Impetus, of 

Buridan, the discussions of Oresme on: the possibility of a produced and eternal 

World, the possibility of plural Worlds and the possibility of an incorporeal 

emptiness. 

 

Key words: Rotation, Impetus, Oresme. 
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INTRODUÇÃO 
 

  A teoria do impetus é bastante conhecida por ser considerada 

como responsável pelas discussões medievais acerca da manutenção do 

movimento dos corpos. Tal teoria fora bastante estudada pelos escolásticos da 

Universidade de Paris frente às explicações aristotélicas para a manutenção do 

movimento local, estando relacionada aos nomes de Jean Buridan(?1300-

1358) e Nicole Oresme(1323-1382). 

  Para Aristóteles, o movimento local é explicado através de sua 

crença de que o Mundo é constituído por elementos e que cada um desses 

elementos possui um lugar próprio. Da mesma maneira, todas as coisas que 

existem neste mundo também são compostas destes elementos. O movimento 

espontâneo de uma coisa para cima ou para baixo surge como conseqüência 

de que esta coisa encontra-se fora de seu lugar próprio e naturalmente tende a 

retornar a este lugar. Assim, dessa maneira, e bastante superficialmente, o 

movimento natural de um corpo para cima ou para baixo surgiria como 

conseqüência tanto por existir uma causa interna – o elemento de qual a coisa 

é feita –, intrínseco à coisa movida, quanto por existir uma causa externa, 

extrínseco – o lugar próprio daquele elemento, de acordo com as crenças 

aristotélicas de haver um Mundo hierarquizado – à coisa movida. Então esta 

coisa movida teria seu movimento mantido até que chegasse ao seu lugar 

próprio, onde lá repousaria. 

  Para o movimento dos corpos no sentido contrário ao seu lugar 

natural, por exemplo, uma pedra indo para cima, Aristóteles utiliza o conceito 

de movimento violento ou forçado. Segundo este conceito, o que manteria o 

movimento não seria, e nem poderia ser, a relação existente entre o elemento 

de que a coisa é feita e o lugar próprio deste elemento, mas o ar que contorna 

o corpo mantendo o movimento. Assim, a causa para o movimento violento 

estaria fora da coisa movida, diferentemente do que ocorreria no movimento 

natural. A causa para o movimento deixaria de ser intrínseca (o elemento de 

qual o corpo é constituído) e seria extrínseca (o ar). O movimento violento 

cessaria pela inclinação contrária do corpo para retornar a seu lugar natural e 

pela ação resistiva do ar. 
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  Buridan rejeitou a teoria do movimento de Aristóteles alegando 

que a dupla função do ar como agente motriz e resistivo eram incoerentes; pois 

o ar não atua como agente motor para o movimento ocorrer, atuando somente 

como agente resistivo. Para ele, no momento em que o motor impulsiona o 

corpo é impresso certo ímpeto (impetus) sobre ele. Este impetus permanece no 

corpo mantendo a direção inicial do lançamento até que seja continuamente 

reduzido ou destruído pela resistência do ar até que a gravidade do material 

prevaleça inclinando-o em direção contrário àquela a qual o impetus estava 

naturalmente predisposto a mover, de tal maneira que retorne ao seu lugar 

natural. 

  A teoria do impetus desloca a função motriz do ar para o corpo. O 

impetus que um corpo adquire no momento do lançamento depende da 

quantidade de matéria de que ele é feito e de sua velocidade. Assim, por 

exemplo, é possível explicar porque uma pedra é lançada mais longe do que 

uma pluma da mesma maneira que um pedaço de ferro ou chumbo é lançado 

mais longe do que um pedaço de madeira de mesmo tamanho e forma. Uma 

pena recebe tão fracamente um impetus, que brevemente será destruído pela 

resistência do ar e, similarmente, se é lançada com velocidade igual a um 

pedaço de madeira e um pedaço pesado de ferro de mesmo tamanho e forma, 

o pedaço de ferro irá mais longe porque o impetus impresso sobre ele é mais 

intenso, e isto não o fará decair com a mesma rapidez que o impetus fraco. 

  Segundo Crombie, através do impetus Buridan também se 

consegue explicar o aumento uniforme da velocidade (aceleração) dos corpos 

durante a queda: 

 
Esta parece para mim, ser a causa também pela qual a queda natural dos 

corpos pesados são continuamente acelerados. No início da queda, somente a 

gravidade move o corpo: ela derrubará o corpo, então, lentamente; mas, em 

movimento, esta gravidade imprime no corpo pesado um impetus. Este 

impetus (inicialmente impresso pela gravidade) movimenta o corpo ao mesmo 

tempo que a gravidade. O movimento, entretanto, fica mais rápido, conforme o 

impetus fica mais intenso. Fica então evidente que o movimento será 

acelerado1. 

 
                                                 
1 I. Buridan apud A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science, p. 69. 
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  Buridan também usa a teoria do impetus para rejeitar as 

explicações do movimento das esferas celestes: 

 
... Deus, quando criou o universo, colocou cada esfera em movimento, 

imprimindo em cada uma delas um impetus que as fez mover desde então. 

Deus, entretanto, não continuou movendo estas esferas... Este impetus que 

Deus imprimiu nos corpos celestes não foi diminuído ou destruído com o 

tempo, porque não existe nada nos corpos celestes, qualquer inclinação em 

direção a outros movimentos, e nunca existiu nenhuma resistência que poderia 

corromper e diminuir este impetus2... 

 

  Desta maneira, Buridan, para explicar o movimento local, natural 

ou violento, no mundo sublunar ou supralunar, propõe a substituição do motor 

externo, extrínseco (ar), das explicações aristotélicas por um agente intrínseco 

ao corpo (quantidade de matéria) e velocidade.  

Segundo Crombie, “... a teoria do impetus de Buridan foi uma tentativa para 

incluir tanto o movimento terrestre e o celeste num simples sistema 

mecânico3...”. 

  A teoria do impetus de Buridan é modificada por seu discípulo, 

Nicole Oresme. Segundo Oresme, o impetus não está apenas em função da 

velocidade e da quantidade do material, mas também da aceleração. De 

acordo com Fátima Regina Rodrigues Évora, 

 
Oresme define seu impetus como uma qualidade gerada pelo motor por meio 

do movimento, e uma vez gerada age acelerando o movimento. Este impetus 

é, segundo Oresme, ‘consumido pela retardação do movimento porque para a 

sua conservação, a velocidade (velocitas) ou aceleração (velocitatio) são 

requeridas4’5. 

 

  Oresme utiliza amplamente o conceito de impetus para discutir a 

possibilidade do movimento diurno da Terra (componente rotacional do 

movimento terrestre). 

                                                 
2 I. Buridan apud A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science, p. 69. 
3 A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science, p. 73. 
4 N. Oresme apud F. R. R. Évora, A Evolução do Conceito de Inércia: De Philoponos a Galileo, 
p. 184. 
5 F. R. R. Évora, A Evolução do Conceito de Inércia: De Philoponos a Galileo, p. 184. 
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  Na verdade, a possibilidade de movimento diurno da Terra já 

havia sido comentada por Buridan em seu Quaestiones de Caelo et Mundo, 

mas ele rejeitava este movimento, de acordo com suas observações. Por 

exemplo, uma flecha lançada verticalmente para baixo deveria cair segundo 

uma reta vertical imediatamente abaixo de onde fora lançada; se a Terra 

girasse isto seria impossível, pois o ar girando levaria consigo a flecha 

circularmente, de tal maneira que não seria observado a flecha cair numa 

posição abaixo de onde fora lançada. 

  Esta explicação para a possibilidade de movimento diurno da 

Terra foi muito melhor elaborada por Oresme em seu Livre du Ciel et du 

Monde, escrito em 1377 como crítica ao De Caelo de Aristóteles. 

  Para Oresme, era impossível provar por qualquer observação que 

o Céu e não a Terra estava em movimento diário. A Terra poderia imprimir um 

impetus no momento do lançamento do corpo ou projétil, fazendo com que este 

corpo acompanhasse o movimento circular da Terra. 

  Na verdade, ele usa argumentos de movimento relativo para 

defender sua opinião: 

 
Eu assumo que o movimento local não pode ser observado, exceto se estiver 

tão distante como um corpo pode ser visto mudando sua posição com relação 

a outro corpo. Então, se um homem está num bote A, movendo em águas 

tranqüilas, tanto pode ser rápido ou vagarosamente, e ele não pode ver nada 

do lado de fora, exceto outro bote B, movendo exatamente no mesmo caminho 

que o bote A em que ele está, eu digo que pareceria que para este homem 

nenhum dos botes está movendo. Se A está em repouso e B está movendo, 

pareceria para ele que B está movendo; e se A está movendo e B 

permanecesse em repouso, este homem não seria capaz de perceber esta 

mudança ou variação, mas pareceria para ele que, em todos os instantes que 

B esteve em movimento, e isto é evidenciado pela observação... Pareceria 

para nós em todos os momentos que o lugar onde nós estávamos estava em 

repouso e que os outros lugares moveram, assim como parece para o homem 

em movimento no bote que as árvores do lado de fora moveram. Da mesma 

maneira, se um homem estivesse no céu, supondo que ele era movimentado 

com movimentos diários...pareceria para ele que a terra estava movimentando 

com movimento diário, assim como o céu parece estar movimentando, para 

nós na Terra. Similarmente, se a Terra estiver movimentando com movimento 
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diário e o Céu não, pareceria para nós que a Terra estivesse em repouso e 

que o céu estivesse em movimento6... 

 

  Entretanto, a objeção mais difícil de ser contornada era a que 

tinha convencido Buridan sobre um corpo ou projétil lançado verticalmente para 

baixo. Ele disse que o corpo ou projétil: 

 
está movido muito rapidamente para lado leste juntamente com a massa de ar 

da parte inferior do universo e, então a flecha volta para o lugar da terra para 

onde foi lançada7. 

  

  A flecha teria de fato um movimento composto: um vertical do 

lançamento e outro circular acompanhando o movimento rotacional da terra: 

 
Eu concluo então que é impossível mostrar por qualquer observação que os 

céus estão movimentando com movimento diário e que a terra não está8. 

 

  Esta dissertação examinará a obra Le Livre du Ciel et du Monde 

acreditando que Oresme tenha utilizado, além de conceitos do movimento 

relativo, a teoria do impetus para justificar o movimento diurno terrestre e para 

isso está estruturada em três capítulos, conclusão e referências bibliográficas. 

  O capítulo 1 tratará de alguns aspectos da Física aristotélica: os 

movimentos e sua relação com o sistema de mundo fechado aristotélico, as 

causas e princípios que os regem. 

  O capítulo 2 apresentará a formação da Universidade de Paris, no 

século XIII, as discussões e proibições que ocorreram com a entrada das obras 

comentadas de Aristóteles. 

  O terceiro capítulo diferenciará a teoria do impetus de Buridan e 

Oresme, os comentários no Le Livre sobre a possibilidade do movimento diurno 

da Terra e sua possível relação com o impetus de Oresme. Também mostrará 

que no período em que este trabalho se inscreve está ocorrendo uma 

discussão sobre o absolutismo das crenças aristotélicas e os dogmas cristãos. 

                                                 
6 N. Oresme apud A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science, p. 79 
7 Ibid., p. 79. 
8 Ibid., p. 80. 
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Capítulo 1 – A COMPLEXIDADE DO MOVIMENTO LOCAL NA FÍSICA 
ARISTOTÉLICA 
 

  A importância das obras de Aristóteles nas mais diversas áreas 

do conhecimento é inegável. Sua influência pode ser facilmente percebida 

quando nos debruçamos sobre trabalhos realizados por pensadores vinte 

séculos após a morte do filósofo grego. De alguma maneira, os trabalhos 

realizados por estes pensadores possuem como um dos pilares o corpus da 

ciência aristotélica. 

  O conceito de ciência aristotélica não possui – e nem poderia 

possuir – o mesmo conceito da ciência moderna. “Toda ciência, diz Aristóteles, 

investiga os princípios, as causas e a natureza dos seres que são seu objeto 

de estudo9”. É a busca dos princípios e causas e na natureza dos seres ou 

objetos a serem estudados que faz com que a ciência aristotélica seja 

diferente. “Essa diferença da natureza das coisas investigadas faz com que os 

princípios e as causas em cada ciência sejam diferentes dos das outras10”. O 

fato de os princípios e causas diferirem de acordo com a natureza das coisas 

investigadas permite que a ciência aristotélica seja classificada em três 

grandes grupos: “primeiramente, as teoréticas – que visam o conhecimento por 

si próprio; depois, as práticas – que visam o conhecimento como um guia de 

conduta; e, por último, as produtivas – que visam o conhecimento no sentido de 

este ser utilizado para produzir algo de útil e belo11”. 

  As ciências teoréticas estão subdivididas em teologia ou 

metafísica, física e matemática. “As ciências teoréticas são aquelas que 

investigam os princípios e as causas de seres ou coisas que existem na 

natureza independentemente da vontade e da ação humana e cujo curso se 

desenvolve naturalmente e por si mesmo, sem nenhuma participação dos 

homens12”. O princípio que serve de guia para Aristóteles determinar quais são 

as ciências teoréticas é o movimento. 

  Por sabermos das dificuldades encontradas ao trabalharmos com 

as obras de Aristóteles estaremos interessados ‘simplesmente’ em alguns 
                                                 
9 M. Chaui, Introdução à História da Filosofia, p. 346. 
10 Ibid., p. 346. 
11 D. Ross, Aristóteles, p. 71. 
12 M. Chauí, Introdução à História da Filosofia, p. 347. 
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aspectos da física – uma das subdivisões das ciências teoréticas – que 

julgamos serem relevantes para este estudo13. Faremos uma breve menção à 

Metafísica ao tratarmos do Primeiro Motor Imóvel, não mencionando além 

deste ponto outros aspectos das ciências teoréticas, nem as ciências práticas 

nem as ciências produtivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Para um estudo mais detalhado ver Introdução à História da Filosofia de M. Chaui, 
Aristóteles de D. Ross e História da Filosofia Antiga de G. Reale. 
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1.1 Os princípios e as causas do movimento na física aristotélica 
 

  Estudar a física aristotélica implica em estudar o conceito de 

movimento, segundo Aristóteles. “A Física trata, de facto, do corpo natural em 

geral, da natureza comum de todos esses corpos que contêm em si a fonte do 

movimento e do repouso14”. Este é mais amplo e complexo do que o conceito 

de movimento utilizado na física moderna; é uma propriedade intrínseca natural 

que os corpos possuem. Para o historiador da ciência, Alexandre Koyré, 

movimento na física aristotélica é uma “concepção cujas peças mestras 

parecem ser: a crença na existência de <<naturezas>> bem determinadas; a 

crença na existência de princípios de ordem em virtude dos quais o conjunto 

dos seres reais forma um todo (naturalmente) bem ordenado15”. 

  Movimento e mudança, para Aristóteles, possuem significados 

diferentes. Apesar de todo movimento ser um tipo de mudança, nem toda 

mudança16 corresponde a um tipo de movimento. O conceito de movimento é 

um dentre os três sentidos possíveis do que vem a ser o conceito de mudança. 

Da mesma maneira que o conceito de mudança assume três sentidos e que 

em um desses sentidos é o movimento; o conceito de movimento existe em 

três classes: o movimento qualitativo, o movimento quantitativo e o movimento 

local. Todas essas classes de movimento possuem princípios e causas que as 

tornam consistentes com as crenças aristotélicas. 

  Por estarmos interessados no estudo do movimento local da física 

aristotélica, nos remeteremos inicialmente aos princípios e causas segundo as 

quais as explicações aristotélicas para este movimento foram baseadas. O 

movimento local na física aristotélica não significa simplesmente estudar a 

translação dos corpos como fazemos na física moderna: é mais complexo. 

 

                                                 
14 D. Ross, Aristóteles, p. 72. 
15 A. Koyré, Estudos Galilaicos, p. 22. 
16 Apesar dos movimentos – portanto das mudanças - só ocorrerem de acordo com os três 
sentidos citados, pode ocorrer num outro sentido somente para a mudança. Este outro sentido 
diz respeito à substância. No entanto “não há movimento com relação à substância, porque 
não há nada que seja contrário à substância das coisas” (Aristóteles, Fisica V, 225b), ou seja, a 
mudança com relação à substância corresponde então à geração ou à corrupção, não sendo 
de um termo positivo a outro termo positivo. 
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1.1.1 Mudança e Movimento17 
 

  Como citamos acima, o conceito de movimento na física 

aristotélica é mais amplo que o conceito de movimento na física moderna. Para 

Aristóteles, movimento existe em apenas um dos sentidos do que vem a ser as 

mudanças. Movimento significa mudança entre termos positivos. 

  O conceito de mudança relaciona-se tanto entre termos positivos, 

quanto entre um termo positivo e outro negativo. Assim, as mudanças podem 

ocorrer em três sentidos: 1) no sentido da não existência de um ser para sua 

existência, 2) da existência do ser para sua não existência, e 3) das transições 

de um ser, enquanto ser. O movimento ocorre apenas no terceiro sentido, pois 

é somente neste sentido que a mudança ocorre entre termos positivos. No 

primeiro, a mudança ocorreu de um termo negativo a um termo positivo, ou 

seja, diz respeito à geração; no segundo, a mudança ocorreu no sentido de um 

termo positivo a um termo negativo, ou seja, diz respeito à corrupção. Assim, 

percebemos que apesar de todo movimento ser uma mudança, nem toda 

mudança corresponde a um movimento. Segundo David Ross: 

 
A mudança é produzida sempre entre contrários, ou entre um contrário e um 

intermediário (que desempenha o papel de outro contrário), ou entre 

contraditórios. [...] conclui-se que a mudança própria deve produzir-se entre: 1) 

um termo positivo a um termo positivo (seu contrário); 2) um termo positivo ao 

seu contraditório; 3) um termo negativo ao seu contraditório; ou, 4) um termo 

negativo a um termo negativo. Mas, o caso 4) não representa uma mudança 

devido a não dizer respeito a termos opostos. O caso 3) é o da geração, o 2) o 

da destruição. O terceiro caso representa uma mudança, mas não um 

movimento, pois só o que é, e tem lugar, pode ser movido. O caso 2) 

representa uma mudança mas não um movimento, pois o contrário do 

movimento é movimento ou repouso, enquanto o contrário de geração é 

destruição. Por tudo isso, só o caso 1) é movimento18. 
 

                                                 
17 Tratamos, ainda que de forma breve, sobre os três tipos de movimentos ao iniciarmos a 
Região Terrestre. 
18 D. Ross, Aristóteles, p. 90. 
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  Estas mudanças não ocorrem de maneira instantânea – pois 

contradiria um dos conceitos aristotélicos19 como veremos adiante – mas 

gradualmente. Elas [as mudanças] ocorrem, pois os seres possuem 

potencialidades para tal. E a atualização gradual destas potencialidades é o 

que se conceitua como movimento. Évora, explicitando a posição aristotélica 

afirma que: 

 
Movimento (kinesis20) é um tipo particular de mudança, é uma transição que 

ocorre gradualmente (em sucessivos estágios) de um ser em potência a um 
ser em ato, e vice-versa, pelo desenvolvimento de suas potencialidades. Além 

do movimento, há dois outros tipos básicos de mudança: 1) de um não-ser para 

um ser, ou seja, quando o sujeito da mudança vem a ser (geração); 2) de um 

ser para um não-ser, ou seja, quando o sujeito da mudança se corrompe e 

deixa de ser (corrupção) 21. 
 

1.1.2 Movimento como passagem do ser enquanto potência ao ser em ato 
 

   A razão pela qual os corpos estão em movimento na física 

aristotélica é, que, tanto matéria, quanto sua forma, atinja um fim: a perfeição22. 

De acordo com Marilena Chaui, “o princípio da mudança (do devir ou do 

movimento, kínesis) é a matéria. Por isso os seres compostos de matéria e 

forma mudam ou estão submetidos ao devir23”. Sendo assim, “um corpo em 

                                                 
19 A existência de movimentos instantâneos implicaria a existência de vazio, o que está em 
desacordo com as crenças aristotélicas. Trataremos das implicações do vazio para o 
movimento aristotélico no subitem 1.1.5. 
20 Kínesis: Movimento; ação de mover ou de mover-se; mudança; agitação da alma; movimento 
da dança; movimento da alma. O verbo kíneo significa mover, agitar, revolver, pôr em 
movimento, deslocar, mudar de lugar, perturbar, empurrar, excitar, estimular, mudar, modificar, 
alterar. A palavra movimento, em grego indica toda modalidade de alteração ou de mudança: 
mudança de qualidade, de quantidade, de lugar, de tempo, de ânimo; é o devir como 
nascimento, desenvolvimento e perecimento de um ser e todas as mudanças sofridas por ele 
ou causadas por ele. A locomoção é um tipo de kínesis, mas não é todo o movimento. 
Envelhecer, rejuvenescer, amarelecer, diminuir, aumentar, alegrar-se, entristecer-se etc., são 
kíneseis (movimentos). M. Chaui, Introdução à História da Filosofia, p. 503. 
21 F. R. R. Évora, “Physys, Kinesis, Topos e Kenon: Um Estudo da Teoria Aristotélica do 
Movimento”, Cadernos Espinosanos VIII, p. 53. 
22 A perfeição só existe no Primeiro Motor Imóvel e todos os corpos querem imitá-los. Alguns 
aspectos sobre o Primeiro Motor Imóvel é brevemente tratado em 1.4. 
23 M. Chaui, Introdução à História da Filosofia, p. 395. 
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movimento não só muda em relação a outros corpos, mas, ao mesmo tempo, 

está ele próprio submetido a um processo de mudança24”. 

  Como o movimento ocorre porque a matéria e a forma aspiram à 

perfeição, as coisas mudam neste sentido. Essas mudanças ocorrem de 

maneira gradual, sendo cada pequena mudança um passo intermediário 

necessário para que a perfeição seja atingida. Cada um desses passos 

representa a atualização de uma condição potencial em direção à perfeição. 

Como a mudança é gradual e as coisas possuem potencialidade, a cada nova 

mudança a coisa estará sendo atualizada. Dessa maneira, as coisas estarão 

em movimento ao atualizarem gradualmente suas potencialidades. De acordo 

com Marilena Chaui: 

 
A forma de um ser é ato ou atualidade; é a enérgeia25, a essência da coisa tal 

como ela é aqui e agora. A matéria de um ser é potência ou potencialidade, a 

dýnamis26, a aptidão ou a capacidade da coisa para o que ela pode vir a ser no 

tempo. Quando uma matéria recebe uma forma, não a recebe inteiramente 

pronta, acabada, atualizada, mas a recebe como uma possibilidade, como uma 

potencialidade que deve ser atualizada27. 

 

  Assim, “o movimento é, pois, a atualização do potencial, quando 

ao estar atualizando-se opera não enquanto ao que é em si mesmo, senão, no 

entanto que é movível28”. No entanto, “o movimento não pode ser classificado 

simpliciter como potencialidade ou como atividade. É uma atualização, mas 

                                                 
24 F. R. R. Évora, “Physys, Kinesis, Topos e Kenon: Um Estudo da Teoria Aristotélica do 
Movimento”, Cadernos Espinosanos VIII, p. 52. 
25 Força em ação, força em ato, atividade (por oposição a dýnamis, que é a força potencial). O 
verbo energéo significa: agir, produzir, realizar, executar, dirigir ativamente, agir sobre alguma 
coisa, operar. Em Aristóteles, a enérgeia é própria da forma, daquilo que a coisa é em seu 
presente ou atualidade. M. Chauí, Introdução à História da Filosofia, p. 500. 
26 Aptidão, capacidade, faculdade, potencialidade ou possibilidade para alguma coisa. Força da 
natureza, força moral, fecundidade do solo, eficácia de um remédio, valor de uma moeda, valor 
ou significado de uma palavra. Força militar. Força e poder para influenciar o curso de alguma 
coisa. É da mesma raiz do verbo dýnamai, que significa: 1) ter poder para, ter capacidade e 
autoridade para; 2) ter valor, ter significação; 3) na matemática: elevar um número ao 
quadrado, ao cubo, aumentando sua potência; potência. Quando usado como verbo impessoal 
significa “é possível”. A dýnamis se refere a um poder, a uma força ou potência de alguém ou 
de alguma coisa a quem torna possível certas ações. É possibilidade ou capacidade contida na 
natureza da coisa ou da pessoa. Em Aristóteles, significa aquilo que um ser pode vir a tornar-
se no tempo, graças a uma potencialidade que lhe é própria. Na filosofia aristotélica, é a razão 
e racionalidade do devir, o poder para ser, fazer ou tornar-se alguma coisa. Ibid., p. 499. 
27 Ibid., p. 397. 
28 Aristóteles, Fisica III, 201a. 
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uma atualização que implica a sua própria incompletude e a presença contínua 

da potencialidade29”. Esta atualização é em decorrência da imperfeição das 

coisas. De acordo com D. Ross, “o movimento é a <<atualização do que é 

potencialmente como tal>>, isto é, se existe algo que é atualmente x e 

potencialmente y, o movimento é esta atualização da qualidade y30”. Assim, por 

exemplo, um jovem é um jovem enquanto ato, porém adulto em potência; uma 

semente é uma forma inacabada de uma árvore e buscará sua atualização 

gradualmente; ou seja, a semente é uma semente em ato, porém é uma árvore 

em potência, portanto ela [a semente] estará submetida ao processo de 

mudança, ou movimento, indo do estágio de menor desenvolvimento – 

semente – ao estágio de maior desenvolvimento – árvore – gradualmente, 

passando por estágios intermediários, de tal maneira que busque sua 

atualização. 

 

1.1.3 As três classes de movimento 

 

  Sendo o movimento um tipo particular de mudança, ocorrendo 

gradualmente entre um termo positivo em potência para outro termo positivo 

em ato, não ocorrendo fora das coisas e estando sujeito à ação de agentes ou 

causas agindo para que tal movimento ocorra, Aristóteles estabelece se o 

movimento ocorre apenas em um ou em vários sentidos. 

  Diferentemente do que ocorre com a física atual, movimento para 

Aristóteles se diz em vários sentidos. Para ele, movimento não corresponde 

apenas à translação e a rotação com relação a determinado local, mas 

também, diz respeito à qualidade e a quantidade. Sobre esse aspecto, 

encontramos no livro V da Física que: 

 
Ao movimento qualitativo o chamaremos alteração, pois este é o nome comum 

que se lhe dá. Por <<qualidade>> não entendo aqui aquele que está na 

substância (já que também de uma diferença específica se diz que é uma 

qualidade), senão essa afeição segundo à qual dizemos de uma coisa que está 

afectada ou não está. [...] Para o movimento quantitativo não temos um nome 

comum, e segundo seja o caso o chamamos <<aumento>> ou <<diminuição>>: 

                                                 
29 D. Ross, Aristóteles, p. 89. 
30 Ibid., p. 89. 
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um aumento é um movimento até uma magnitude completa, e uma diminuição 

o é desde essa magnitude completa. [...] Enquanto ao movimento local não 

temos um nome comum nem tampouco particular para designar-lo; o 

chamaremos em geral <<deslocamento>> (phorá), ainda propriamente este 

termo se aplique só às coisas que não tem capacidade de deter-se quando 

mudam de lugar e às coisas que não se movem localmente por si mesmas31. 

 

  O Movimento Qualitativo relaciona-se à alteração qualitativa; o 

Quantitativo, relaciona-se ao aumento ou à diminuição; o Local relaciona-se à 

mudança de lugar. Todos são distintos entre si, não se confundem e não se 

misturam. No entanto, todos necessitam de causas para que se realizem. 

  Sendo assim, o movimento ocorre porque enquanto há algo com 

capacidade para estar em movimento, há algo com capacidade de mover. Este 

movedor, ou causa, faz com que o movível esteja em movimento na medida 

em que favorece a atualização das potencialidades do movível. 

  Apesar de existirem três classes de movimento, nenhum deles 

seria possível sem a existência do local, pois nem o movimento qualitativo nem 

o movimento quantitativo poderiam existir sem a existência de um lugar. Desta 

forma, o movimento local pode ser considerado anterior aos demais. Com 

respeito a esta colocação escreveu Marilena Chaui, 

 
O movimento local é, na verdade, causa dos outros, pois um ser aumenta ou 

diminui conforme se aproxime ou se afaste de uma matéria; nasce ou morre 

conforme os elementos constituintes se reúnam num só lugar ou se separem 

deste lugar, altera-se conforme se aproxime ou se afaste deste lugar onde sua 

forma se realiza. Eis por que no pensamento ocidental, pouco a pouco o 

movimento tenderá a reduzir-se ao movimento local (isto é, quando falamos em 

movimento, sempre pensamos em mudança de local ou translação) 32. 
 

  Portanto, movimento, para Aristóteles, corresponde à atualização 

gradual de potencialidades, ocorrendo entre termos positivos e sujeito às 

quatro causas aristotélicas. 

 

 

                                                 
31 Aristóteles, Fisica V, 226a, 226b. 
32 M. Chauí, Introdução à História da Filosofia, p. 411. 
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1.1.4 As causas do movimento na física aristotélica 

 

  Movimento é, então, a passagem gradual de uma coisa que parte 

de um estado de carência não – A em sentido a um estado de não – carência 

A, passando por estados sucessivos intermediários. Este movimento não 

acontece aleatoriamente, mas determinado ou guiado por algo. 

  Lembrando de algumas semelhanças do que ocorre na física 

moderna, o estudo das causas que produzem os movimentos e as 

conseqüências finais em decorrência desses movimentos na física aristotélica, 

é papel da física. “A física tem por papel o estudo das causas das mutações 

físicas33”, pois de acordo com Aristóteles, “só cremos conhecer uma coisa 

quando conhecemos suas primeiras causas e seus primeiros princípios34”. 

  No entanto, assim como ocorre com outros conceitos, o conceito 

de causa aristotélica é diferente do que ocorre com os conceitos utilizados pela 

dinâmica moderna. Enquanto a física moderna assume apenas causas 

externas para explicar os movimentos, a física aristotélica assume tanto essas 

causas externas, quanto causas internas. Isto se deve por pensarmos matéria 

e forma como elementos estáticos, não sujeitos às mudanças, pois pensamos 

em causas como algo capaz de produzir determinado efeito. Sobre as quatro 

causas Marilena Chaui, explicita que: 

 
a importância das quatro causas permitem explicar a permanência e o 

movimento (ou mudança): uma coisa permanece enquanto permanecerem sua 

forma (sua causa formal) e sua finalidade (sua causa final); uma coisa muda ou 

move-se porque a matéria está sujeita à mudança (a causa material está em 

movimento) e quando uma causa eficiente altera a matéria, mudando a forma 

que ela possuía (a causa eficiente é o agente da mudança) 35. 
 

  É necessário, então, especificar que espécies de causas o físico 

deve procurar. No livro II da Física, encontramos as quatro causas que 

permitem ao filósofo explicar os movimentos: 

 

                                                 
33 D. Ross, Aristóteles, p. 90. 
34 Aristóteles, Fisica I, 184a. 
35 M. Chaui, O que é Ideologia, p. 10. 
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Se diz que é causa (1) aquele constitutivo interno do que algo está feito, como 

por exemplo, o bronze com relação à estátua ou a prata com relação ao cálice 

e os gêneros do bronze e da prata. Em outro sentido (2) é a forma ou o 

modelo, isto é, a definição da essência e seus gêneros (como a causa de um 

oitava é a relação do um, e em geral o número), e as partes da definição. Em 

outro sentido (3) é o princípio de onde provêm a mudança ou o repouso, como 

o que quer algo é causa, como é também causa o pai com relação à seu filho, 

e em geral o que faz algo com relação ao feito, e o que faz caminhar algo com 

relação ao caminhado. E em outro sentido (4) causa é o fim, isto é, aquilo para 

o qual algo caminha36. 
 

  A causa (1) – causa material – corresponde àquilo de que uma 

coisa é feita: a madeira de que é feita a mesa, estando intimamente ligada à 

causa final – causa (4) – por ser responsável pela privação da forma final; a 

causa (2) – causa formal – é aquela que define o objeto, distingüindo-o dos 

demais, é o que deve acontecer na matéria para que sua dýnamis seja 

atualizada, é a forma ou é um ato que leva à atualização de uma potência ou 

orienta a atualização da potência contida na matéria: mesa e não cadeira; a 

causa (3) – causa eficiente – corresponde ao agente que faz a coisa acontecer, 

atualizando potencialidades de determinada matéria: a ação do carpinteiro 

sobre a árvore é a causa para sua forma como uma mesa; a causa (4) – causa 

final – é a atualização da idéia de mesa presente no projeto do carpinteiro para 

que a matéria alcance sua finalidade própria. 

  Assim, de acordo com o que acabamos de ver, as semelhanças 

encontradas entre as causas estudadas pela dinâmica moderna e as causas 

aristotélicas são apenas aparentes. Para nós, estes conceitos não atuam (ou 

não podem atuar) durante o movimento. De acordo com David Ross, 

Aristóteles 

 
Reúne aqui sob o título geral de <<causa>>, isto é, condição necessária, os 

dois elementos internos ou constitutivos já descobertos pela análise do devir, 

sendo por isso omitida (a privação, que é uma condição prévia, mas não é um 

elemento constitutivo), e as duas condições externas que se manifestam 

                                                 
36 Aristóteles, Fisica II, 194b, 195a. 



 16

naturalmente ao espírito: a causa eficiente, ou vis a tergo, e a causa final, ou 

vis a fronte37. 

 

1.1.5 O lugar e o vazio 

 

  Duas crenças bastante importantes para o entendimento da 

concepção do movimento local na física aristotélica dizem respeito àquela que 

trata da existência do que seja lugar e daquela que trata da impossibilidade do 

vazio. Estas duas crenças são particularmente interessantes por dois aspectos: 

o primeiro deles diz respeito às condições externas (causas eficiente e final) 

que explicam a existência do movimento local; o segundo, diz respeito à 

contribuição dos escolásticos, no nosso caso, Nicole Oresme, na discussão 

que estas condições exercem sobre este movimento e sobre as discussões em 

que sugere outros modelos possíveis de mundo. 

 

a) A definição do Lugar38 
 

Não haveria surgido nenhuma 

discussão sobre o que é lugar se não 

houvesse um movimento relativo ao 

lugar (Aristóteles, Fisica IV, 211a). 

 

  A existência do que seja lugar, de acordo com as crenças 

aristotélicas, pode ser comprovado pelo fato de existir um tipo de movimento 

relacionado ao lugar. Apesar de sua existência ser inquestionável, é difícil uma 

definição clara do que seja. Esta dificuldade aparece pelo fato de que a 

existência do lugar independentemente da existência do corpo não existe, ou 

seja, para que exista lugar é necessário que exista um corpo ocupando aquele 

lugar e quando o corpo deixa de ocupar aquele lugar onde antes estava o lugar 

                                                 
37 D. Ross, Aristóteles, p. 81. 
38 A definição aristotélica do que seja lugar não possui o mesmo significado do conceito de 
espaço. De acordo com D. Ross “É importante lembrarmo-nos que Aristóteles não pretende 
oferecer uma teoria do espaço. Rara é a vez em que emprega o termo grego para designar 
espaço. O seu ponto de vista acerca do espaço deve procurar-se na discussão que faz da 
µεγέθη ou grandezas espaciais”. Ibid., p. 94. 
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deixa de existir. Dessa forma e apesar de sua existência, lugar parece existir 

ao mesmo tempo em que parece não existir. 

  No entanto, e apesar das dificuldades, Aristóteles considera 

quatro propriedades que parecem pertencer ao lugar: 

 
1) o lugar é o que primariamente contém aquilo do qual é lugar, e não é uma 

parte da coisa contida; 2) ademais, o lugar primário não é nem menor nem 

maior que a coisa contida; 3) além disso, um lugar pode ser abandonado pela 

coisa contida e é separada dela; 4) todo lugar possui um acima e um abaixo, e 

por natureza cada um dos corpos permanece ou é levado a seu lugar próprio, e 

isto se cumpre até o alto ou até o baixo39. 
 

  Estas quatro propriedades do que seja lugar não são 

excludentes40 e está relacionado tanto com a concepção do movimento local 

quanto para a crença de que o mundo é tal como ele é. As três primeiras 

propriedades relacionam-se ao lugar próprio onde a coisa está contida; a 

quarta propriedade relaciona-se a uma região onde as coisas tendem a 

caminhar: para o alto ou para o baixo. De acordo com Ross, “Aristóteles 

estabelece uma distinção entre o <<lugar comum>> compartilhado por uma 

coisa com outras coisas e o seu lugar próprio ou peculiar 41”. Assim, podemos 

entender lugar como sendo dito em dois sentidos: num sentido são os limites 

externos onde o corpo está contido; noutro, a região para onde as coisas 

tendem a caminhar naturalmente. 

  Como lugar é então, no primeiro sentido, os limites da coisa 

contida nele, deve possuir as mesmas três dimensões espaciais dessa coisa: 

longitude, altura e profundidade. Apesar dos limites do lugar e da coisa contida 

serem os mesmos, a coisa está contida no lugar, mas o lugar não está contido 

nem na coisa, nem em seu próprio lugar e nem em outro lugar. Assim, onde 

existe um corpo poderá, em outro momento, haver outro por substituição. Esta 

substituição dos corpos, em momentos distintos, ocorre por haver movimento 
                                                 
39 Aristóteles, Fisica IV, 210b, 211a. 
40 Como veremos, a concepção aristotélica para o que seja movimento violento utilizará as 
duas definições do que seja lugar, tendo em vista que quando um corpo está em movimento 
forçado após perder contato com o que o lançou continuará seu movimento por substituição 
recíproca do ar (ou antiperístasis) – pois estará sendo substituído pelo ar em sua parte detrás e 
ocupando o lugar do ar em sua parte frontal –, diminuindo sua velocidade até parar pelo efeito 
da resistência do ar e por sua tendência de retornar ao seu lugar natural. 
41 D. Ross, Aristóteles, p. 93. 
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dos corpos com relação ao lugar. Apesar do corpo e de o lugar possuírem as 

mesmas dimensões, o corpo pode estar em movimento enquanto que o lugar 

não. “Lugar é o primeiro limite imóvel do continente. Isto é, o lugar de uma 

coisa é o limite interior do primeiro corpo imóvel que o contém (primeiro, 

considerando o exterior à coisa)42”. 

  Se estendermos nosso pensamento à totalidade do mundo, 

podemos imaginar que é neste mundo que as coisas estão localizadas. Se 

todas as coisas estão no mundo e cada coisa ocupa lugar, o próprio mundo 

também ocupa lugar e este lugar que o mundo ocupa é o limite externo43 dos 

céus. Para Aristóteles, “as coisas estão no céu, pois o céu é o Todo. Mas seu 

lugar não é o céu, senão a parte extrema do céu que está em contato com o 

corpo movível44”. 

  Então num primeiro sentido, lugar é o primeiro limite imóvel do 

continente, não é corpo e não sendo corpo não possui forma não podendo, 

portanto, ser causa, nem com relação à matéria, nem com relação à forma. 

  Num outro sentido, “os deslocamentos dos corpos naturais 

simples, como o fogo, a terra e outros semelhantes, não só nos mostram que o 

lugar é algo, senão também exerce certo poder45”. Neste sentido nos parece 

que lugar atua como causa para o movimento, pois, por exercer certo poder, 

sua existência é uma condição necessária para que ocorram os deslocamentos 

dos corpos naturais simples. 

  Assim, o alto e o baixo não são direções casuais. O movimento 

dos corpos pesados para baixo e dos leves para o alto ocorre porque, segundo 

a crença aristotélica num Mundo fechado, é no baixo que devem estar os 

corpos pesados e no alto que devem estar os corpos leves. Para Aristóteles:, 

 
Esta é a razão pela qual o centro do Universo, e o limite extremo do movimento 

circular do céu com respeito a nós, sejam considerados como o <<acima>> e o 

<<abaixo>> no sentido mais estrito, já que o centro do Universo permanece 

sempre em repouso, embora que o limite extremo do movimento circular 

permanece sempre na mesma condição consigo mesmo. Assim, posto que por 

                                                 
42 D. Ross, Aristóteles, p. 94. 
43 De acordo com as crenças aristotélicas, o Mundo é limitado (fechado) e possui formato 
esférico. As características do mundo aristotélico serão tratadas em 1.3. 
44 Aristóteles, Fisica, IV, 212b. 
45 Ibid., 208b. 
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natureza o leve se desloque para cima e o pesado para baixo, o limite que 

contém uma coisa com respeito ao centro do Universo, e o centro mesmo, são 

o <<alto>>. Por esta razão o lugar parece ser uma superfície, como se fosse 

um recipiente, algo que contém. Além disso, o lugar está junto com a coisa, 

pois os limites estão juntos com o limitado46. 
 

  Portanto, o fato do leve deslocar-se para o alto e o pesado para o 

baixo relaciona-se ao lugar próprio47 do leve ou do pesado. É para este lugar 

que o corpo movimentar-se-á para que atualize plenamente sua 

potencialidade48. E assim, o corpo permanecerá em seu lugar próprio, a não 

ser que seja dali movido por acidente49. 

 

b) A impossibilidade do vazio 
 

  Tão importante quanto a definição e a prova do que seja lugar e 

sua existência são os argumentos utilizados por Aristóteles para justificar a 

impossibilidade do vazio. Lugar e vazio possuem significados que parecem ser 

antagônicos na física aristotélica, pois na medida em que se faz necessária a 

existência de um deles [da existência do lugar, tal como definido acima] para 

que se explique o movimento local, necessariamente torna-se incompatível a 

existência do vazio. 

   De maneira diferente do que ocorre com lugar – lugar é uma 

crença necessária para que existam movimentos na física aristotélica –, a 

existência do vazio possui duas conseqüências que não são observadas. Por 

um lado o vazio impossibilitaria a existência de movimentos naturais, pois não 

haveria direções preferenciais para onde os corpos devessem naturalmente se 

direcionar. Já por outro lado haveria movimento dos corpos, mas no vazio não 

haveria ‘resistência’ do meio e sem ‘resistência’ seria observado velocidades 

infinitas. Assim, para justificar sua crença na impossibilidade do vazio, 

Aristóteles utiliza argumentos envolvendo o movimento natural dos corpos e o 

fato dos corpos possuírem velocidades diferentes. Sobre estes argumentos, 

Ross comenta que “alguns de seus argumentos giram em torno da sua noção 
                                                 
46 Aristóteles, Fisica IV, 212a. 
47 Lugar próprio ou natural. 
48 Com relação ao lugar. 
49 Acidente ou violência. 
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errônea de <<movimento natural>>. Contudo, o argumento mais elaborado 

pode reduzir-se à seguinte forma: a velocidade de um movimento varia: com a 

densidade do meio; com o peso do corpo movido” 50. 

  Para a primeira argumentação aristotélica, e de acordo com suas 

crenças, lugar pode ser dito em dois sentidos. Num deles, a existência do lugar 

pode ser demonstrada como exercendo certo poder sobre os corpos. Assim, o 

movimento para o alto ou para o baixo não é casual, mas natural dos corpos 

leves e pesados, pois o alto é o lugar dos corpos leves e o baixo, o lugar dos 

corpos pesados. Então, a direção segundo o qual o corpo possui movimento, 

para o alto ou para o baixo, não só comprova que lugar existe como também 

comprova que estes lugares ou regiões influenciam diretamente o movimento 

para o alto ou para o baixo. 

  Diferentemente da definição de lugar, o vazio seria a ausência de 

lugares. Não havendo lugares não haveria motivo para que alguns corpos 

possuíssem movimento natural para o alto e outros para o baixo, pois deixaria 

de haver direções preferenciais. Não havendo direções preferenciais, o que 

motivaria os corpos leves de se movimentarem para o alto ou os pesados para 

o baixo? Sendo assim, sem direções preferenciais, ou os movimentos não 

existiriam ou seriam infinitos, pois:  

 
no infinito, entanto que infinito, não tem acima, nem abaixo, nem centro; e no 

vazio, entanto que vazio, o acima não é diferente em nada do abaixo (porque 

assim como no nada não tem nenhuma diferença, tampouco a tem no vazio, 

pois se pensa que o vazio é um certo não-ser e uma privação). Mas o 

deslocamento natural é diferenciado, de maneira que haverá diferenças nas 

coisas que são por natureza. Assim, pois, ou não tem nenhum deslocamento 

natural em nenhuma parte e para nenhuma coisa, ou, se a tem, o vazio não 

existe51. 

 

  A segunda argumentação para justificar a inexistência do vazio é 

a de que, no vazio, não haveria como explicar corpos com velocidades 

diferentes, pois os argumentos utilizados por Aristóteles para explicar tais 

diferenças estariam relacionados ao meio pelo qual o corpo passa e ao seu 

                                                 
50 D. Ross, Aristóteles, p. 95. 
51 Aristóteles, Fisica IV, 214b, 215a. 
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peso. Um corpo teria maior velocidade quanto menor a ‘resistência’52 oferecida 

pelo meio no qual passa ou porque o corpo teria excesso de peso. Uma maior 

ou menor velocidade seria inversamente proporcional à ‘resistência’ oferecida 

pelo meio e diretamente proporcional ao peso. 

 
Assim, o corpo A se deslocará através do meio B no tempo C, e através do 

meio D (que é menos denso) no tempo E; se as longitudes de B e D são iguais, 

os tempos C e E serão proporcionais à resistência do meio. Sejam então B 

água e D ar; enquanto que o ar é mais ligeiro e menos corpóreo que a água, A 

passará mais rapidamente através de D que através de B. Haverá então entre 

ambas velocidades a mesma proporção que aquela pela que o ar se diferencia 

da água. Desta maneira, se o ar é duas vezes mais sutil que a água, A passará 

através de B no dobro do tempo que através de D, e, portanto, o tempo C será 

o dobro que o tempo E. E sempre, quando mais incorpóreo e menos resistente 

e mais divisível seja o meio através do qual o corpo se desloca, tanto mais 

rapidamente o atravessará53. 

 

  Um corpo que atravesse um meio com o dobro da ‘resistência’ de 

outro, terá sua velocidade reduzida pela metade; se a ‘resistência’ do meio for 

o triplo, a velocidade será um terço e assim por diante. Porém, a mesma 

relação não pode ser feita com relação ao vazio, pois em quantas vezes um 

meio qualquer (como o ar, por exemplo) oferecerá ‘resistência’ a um corpo? 

 
Mas não tem nenhuma proporção segundo a qual o vazio seja superado por 

um corpo, como não tem nenhuma proporção entre o nada e o número. Porque 

se o quatro supera o três em uma unidade e ao dois em mais uma unidade, e 

ao um em todavia mais unidades que aos dois, não tem nenhuma proporção 

segundo a qual o quatro supere o nada, porque o que supera deve ser divisível 

no superante e no superado, de tal maneira que o quatro teria que ser a soma 

do que supera ao zero mais zero. Mas tampouco a linha supera ao ponto, a 

menos que a linha esteja composta de pontos. Analogamente tampouco o 

vazio pode ter alguma proporção com o cheio; e, por conseguinte, tampouco 

com o movimento. Mas se num tempo dado se atravessa um meio mais sutil 

                                                 
52 Aristóteles não usa o termo resistência do meio, mas explica tal resistência como sendo a 
dificuldade que um corpo apresenta para dividir o meio no qual está em movimento. 
53 Aristóteles, Fisica IV, 215a, 215b. 



 22

em uma determinada longitude, o deslocamento através do vazio (no mesmo 

tempo) superaria em troca toda proporção54. 

 

 O mesmo se aplica com relação ao peso ou ligeireza, pois um 

corpo que possua maior peso, se semelhante em outros respeitos, dividiria 

mais rapidamente o meio por sua força. Na inexistência do meio, os corpos não 

teriam o que dividir, possuindo, portanto, velocidades iguais tanto os pesados 

quanto os ligeiros. Assim, no vazio não haveria proporção entre um movimento 

e outro55, os corpos teriam velocidades iguais, por não haver resistência, o que 

não é observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Aristóteles, Fisica IV, 215b. 
55 Como não há proporção entre o vazio e o cheio. 
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1.2 A região terrestre: os movimentos e sua relação com as substâncias 
sensíveis 

 

  O termo ‘céu’, segundo Aristóteles, se diz em três sentidos: em 

primeiro lugar é a última circunferência do mundo, sobre a qual estão afixadas 

as estrelas fixas. Em seguida ‘céu’ se aplica a toda região onde estão os 

planetas. Por fim, ele se refere muitas vezes ao corpo contido pela 

circunferência do mundo, à sua totalidade. 

  Posto que o termo ‘céu’ se fala em três sentidos diferentes é 

necessário que a totalidade contida pelo orbe extremo esteja constituída por 

toda substância natural e sensível, não existindo e nem podendo ser gerado 

corpo algum fora do céu. 

  Aristóteles afirma existir então, dois gêneros de substâncias 

sensíveis: uma sujeita à geração e à corrupção; e a outra, incorruptível e 

eterna. Além dessas, existe uma terceira substância não sensível e imóvel. 

  O primeiro gênero dessas substâncias está sujeito a todos os 

tipos de mudança, o que inclui, como vimos ao tratar de mudança e 

movimento, as que tratam de um não-ser a um ser (geração), de um ser a ser 

(movimento) e de um ser a um não-ser (corrupção). São constituídas de 

matéria e forma pelos quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 

  O segundo gênero é constituído pelas substancias sensíveis, 

porém incorruptíveis: é a quintessência ou éter. Os céus, os planetas e as 

estrelas são incorruptíveis por serem constituídas deste material, capazes 

apenas de mudança com relação ao local. 

  O terceiro gênero de substância é forma pura, absolutamente 

privada de matéria, imóvel e transcende ao sensível. É o Primeiro Motor 

Imóvel. 

  Assim como “há três gêneros de substâncias hierarquicamente 

ordenadas56”, o Mundo aristotélico também possui três regiões bastante 

definidas e ordenadas. Estas são as regiões: terrestre, constituída pelos quatro 

elementos; celeste, constituída pelo éter; e o Primeiro Motor Imóvel. Cada 

                                                 
56 G. Reale, História da Filosofia Antiga, pp. 364, 365. 
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gênero de substância guarda relação com cada região, de acordo com o grau 

de importância da substância e da região. 

  Com a intenção de encaixar suas crenças num Sistema de Mundo 

perfeito e consistente, Aristóteles associa essas regiões a uma forma 

geométrica perfeita: a esfera. Para ele, “a esfera <é o primeiro> dos sólidos: 

pois só ela está delimitada por uma única superfície57”, por isso o Mundo 

aristotélico deve possuir forma esférica. 

  Trataremos primeiramente das características da região terrestre, 

situando o leitor sobre a localização dos quatro elementos, assim como o 

movimento com relação ao lugar. 

  A seguir, trataremos das características da região celeste, o que 

inclui os argumentos aristotélicos para justificar sua unicidade, sua plenitude, 

sua eternidade e seus limites. 

  Por último, trataremos de maneira bastante breve do Primeiro 

Motor Imóvel. 

 

1.2.1 A região terrestre 

 

  A região terrestre é aquela que, segundo as crenças aristotélicas, 

é composta pelas substâncias sensíveis e perecíveis: os quatro elementos. 

Estes elementos estão sujeitos a todos os tipos de mudanças58, o que inclui a 

geração e a corrupção e, a exemplo da hierarquia existente entre as três 

substâncias que constituem o Mundo, também há uma relação de hierarquia 

entre eles. 

  É bastante interessante perceber que tanto a relação de 

hierarquia, e, portanto; a disposição que estes elementos assumem uns com 

relação aos outros, a geração e a corrupção que ocorre mutuamente entre eles 

e a constituição dos corpos na região terrestre respeitam tanto os princípios, 

quanto as causas aristotélicas. 

                                                 
57 Aristóteles, Acerca Del Cielo II, 286b. 
58 Como vimos ao tratar de movimento e mudança, isto significa movimento entre um termo 
negativo e outro positivo (geração), entre dois termos positivos (os três tipos de movimento: 
qualitativo, quantitativo e local) e entre um termo positivo e outro negativo (corrupção). 
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  Para Aristóteles cada elemento deve possuir peso ou leveza, pois 

“se este tem peso ou ligeireza, será um dos elementos59” e como tal deve 

ocupar lugar próprio no mundo terrestre ou mover-se para que alcance este 

lugar. O elemento terra, por ser o mais pesado, ocupa então o centro da 

Região Terrestre, o que coincide com o centro do Mundo. No entanto, “se é 

necessário que exista a terra, também o é que exista o fogo [...]. Mas, já que 

existem o fogo e a terra, é necessário que existam também os corpos 

intermediários destes: pois cada um dos elementos tem uma <relação de> 

contrariedade com outro60”. Aqui poderíamos nos perguntar: Se existem os 

quatro elementos na região terrestre e se estes quatro elementos constituem a 

substância sensível e perecível, como se dá a geração e a corrupção dos 

elementos? A isto Aristóteles responde que: 

 
<Mas> tampouco cabe certamente que os elementos se gerem a partir de um 

corpo, pois resultaria haver outro corpo anterior aos elementos. E posto que 

não é possível que se gerem nem de algo incorpóreo nem de outro corpo 

distinto, <só> resta que se gerem mutuamente61. 

 

  Dessa maneira, é evidente que há geração por nenhum dos 

elementos serem eternos: os contrários padecem e atuam mutuamente 

destrutivos. 

  Apesar dos elementos desta região estarem sujeitos à geração e 

ao perecimento, diferentemente do éter – substância incorruptível da região 

celeste –, a mesma crença de um Mundo com formato esférico poderia ser 

defendida a partir do centro, pois mesmo que a terra não possua formato 

perfeitamente esférico, é rodeada pela água que dá um contorno esférico às 

protuberâncias desta62. Seguindo a ordem dos outros elementos, o ar circunda 

esfericamente a água sendo circunscrito esfericamente pelo fogo. No livro II de 

Sobre os Céus, Aristóteles declara que: 

 

                                                 
59 Aristóteles, Acerca Del Cielo III, 305a. 
60 Idem, Acerca Del Cielo II, 286a. 
61 Idem, Acerca Del Cielo III, 305a. 
62 A terra não seria uma esfera perfeita, no entanto, o fato de ser a água o elemento em contato 
com ela dará este aspecto de esfera perfeita, o que será continuado pelo ar e fogo. 
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Também a partir dos corpos situados em torno ao centro pode um adquirir esta 

certeza [de que o universo é esférico]. Em efeito, se a água está em torno da 

terra, o ar em torno da água e o fogo em torno do ar, também os corpos de 

cima <estarão> na mesma disposição (pois, ainda não sendo contínuos com 

estes, estão em contato com eles); agora bem, a superfície da água é esférica 

e o continuo com o esférico é esférico, ou situado em torno ao esférico, 

necessariamente há de ser também esférico: de modo que também graças a 

isto ficará claro que o céu é esférico63. 
 

  O elemento terra, por ser o mais pesado dentre os da região 

terrestre, deve ocupar o centro desta esfera, pois ali este elemento estará 

eqüidistante de quaisquer pontos da superfície de formato esférico do Mundo 

de Aristóteles. Como o elemento terra, mais pesado, encontra-se no centro do 

Mundo por estar eqüidistante da superfície da esfera do Mundo, os outros 

elementos circundam este primeiro elemento de acordo com seus pesos; 

quanto mais pesado o elemento mais próximo do centro do Mundo estará. 

Assim, a ordem é a seguinte: no centro do Mundo há o elemento terra que é 

circundado pelo elemento água, por ser este elemento mais pesado que os 

outros dois, ar e fogo, e mais leve que o elemento terra que; circundando o 

elemento água está o elemento ar, mais leve que a terra e a água, porém mais 

pesado que o fogo; por último encontramos o fogo, por ser o elemento mais 

leve da região Terrestre. 

 

1.2.2 O movimento local na região terrestre 

   

  É através de uma combinação dos elementos e das coisas que 

existem que Aristóteles explica o movimento local na Região Terrestre. Para 

ele, os movimentos locais são de três tipos: 1) o movimento circular ou rotatório 

em torno do centro do mundo; 2) o movimento ascendente ou para o alto, 

partindo do centro do mundo; 3) o movimento descendente, rumando para o 

centro do mundo. 

  O movimento circular ou rotatório é eterno e perfeito, próprio do 

mundo supralunar (eterno e incorruptível) e da matéria de que são feitos: o éter 

                                                 
63 Aristóteles, Acerca Del Cielo II, 287b. 
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ou quinto elemento ou quinta-essência. Este movimento não é de passagem da 

potência ao ato, mas apenas local. 

  Os outros dois movimentos são retilíneos e contrários - para cima 

ou para baixo -, possuem início e fim e dependem da natureza da substância - 

elementos - de que o corpo particular é composto. Como vimos, a Região 

Terrestre é composta por esferas concêntricas, cada qual ocupada pelo 

elemento próprio, tendo a terra no centro do mundo, envolta pela água. A 

seguir, a água está envolta pelo ar; e o ar, pelo fogo, que é o último limite da 

Região Terrestre. Dessa maneira, Aristóteles desenvolve uma física de lugares 

naturais. 

 

a) A Concepção de Lugar Natural 
 

  Lugar natural de uma coisa é o primeiro limite imóvel do que a 

contém e é o local onde o corpo realiza plenamente sua potencialidade. Assim, 

o movimento local na Região Terrestre relaciona-se à região na qual o 

elemento preponderante de que o corpo é composto tende a ficar em repouso. 

Assim, as coisas tendem a transladar tendo como causa final o retorno a seu 

lugar natural. Para o historiador da ciência Alexandre Koyré, “a noção de 

<<lugar natural>> traduz uma concepção puramente estática de ordem. Com 

efeito, se tudo estivesse nos seus lugares naturais, lá permaneceriam, e de lá 

não se mexeriam64”. 

  Se, por acaso, todos os corpos estivessem em seus lugares 

naturais não haveria razão para eles saírem de lá, pois, 

 
todo e ordem cósmica: estas noções implicam que, no universo, as coisas 

estão (ou devem estar) distribuídas e dispostas de uma maneira bem 

determinada; que estar aqui ou ali não lhes é indiferente, mas que, ao invés, 

cada coisa possui, no universo, um lugar próprio, conforme à sua natureza. Um 

lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar; a noção de <<lugar natural>> 

traduz esta exigência teórica da física aristotélica65. 

 

                                                 
64 A. Koyré, Estudos Galilaicos, p. 23. 
65 Ibid., pp. 22, 23. 
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  A existência de lugares naturais, determinados para cada 

elemento, implica em movimentos finitos na Região Terrestre. 

 

b) A composição dos corpos na Região Terrestre 
 

  Como a Região Terrestre é uma região de lugares naturais, 

Aristóteles associa os movimentos que aqui existem com a região própria de 

cada elemento e com a composição das coisas. Então, como há mais de um 

tipo de movimento local, as coisas também devem ser compostas de vários 

elementos. Em 304b de Acerca Del Cielo III, encontramos: 

 
A todos os que concebem um elemento como sendo único, lhes é comum o 

erro de postular um único movimento natural, o mesmo para todos <os 

corpos>. Vemos, em efeito, que todo corpo natural possui um princípio de 

movimento. Se, pois, todos os corpos são uma única coisa, será um só o 

movimento de todos eles; e necessariamente, quanto maior o elemento de que 

se faça <o corpo>, mais se moverá com companhia àquele <movimento>, 

assim como o fogo, quanto maior se faz, mais rapidamente se translada para 

cima de acordo com a sua própria translação. Ocorre que muitos <corpos> se 

transladam mais rapidamente para baixo. [...] Desse modo, se tem precisado 

anteriormente que os movimentos naturais são vários, está claro que é 

impossível que o elemento seja um só. E como não podem ser infinitos, nem 

um só, necessariamente serão vários e limitados <em número>66. 

 

  Grave ou leve são corpos com alguma capacidade natural de 

locomover-se para baixo ou para cima. Aquilo que se desloca para cima é 

chamado leve e o que se destaca para baixo, grave, “chamamos, em efeito, <a 

algo> grave ou leve por sua capacidade de mover-se naturalmente de algum 

modo. [...] Assim, pois, chamamos <<leve>> simplesmente ao que se desloca 

para cima e para a extremidade, <<grave>> simplesmente, ao que <se 

desloca> para baixo e para o centro67”. 

  Para os elementos intermediários, temos que o ar e a água são 

mais ligeiros do que a terra, porém mais pesados do que o fogo. Segundo 

Aristóteles, 

                                                 
66 Aristóteles, Acerca Del Cielo III, 304b. 
67 Idem, Acerca Del Cielo IV, 308a. 
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Chamamos em outro <sentido> graves e leves àqueles em que se dão ambas 

coisas: em efeito, se elevam a algumas e deslocam-se para baixo a outras, tal 

como o ar e a água; nenhum destes dois, em efeito, é leve ou grave 

simplesmente, pois ambos são mais ligeiros do que a terra (em efeito, 

qualquer partícula desses <corpos> se eleva a esta) e mais pesados do que o 

fogo (em efeito, qualquer partícula deles, do tamanho que seja, desloca-se 

para baixo <a este>), entre si, de tal maneira que, ou um é grave e o outro 

leve, assim: o ar, em qualquer quantidade se eleva à água; a água, em 

qualquer quantidade, se desloca para baixo com relação ao ar [...] E posto que 

os demais <corpos>, uns tem peso; e outros, ligeireza, está claro que a causa 

de tudo isso é a diferença <que há> nos <corpos> não compostos68. 
 

  Além das regiões intermediárias – água e ar – e dos corpos 

compostos destes elementos, também há os corpos mistos. Dessa maneira, 

Aristóteles explica a composição dos corpos na Região Terrestre de tal 

maneira que se encaixe em seu sistema. De acordo com ele: 

 
Todos os corpos combinados – situados na região em torno do centro – se 

compõem de todos os corpos simples. Assim, a terra está presente em todos 

os corpos, devido ao fato de que cada um deles se encontra principal e mais 

abundantemente em seu lugar apropriado; a água está presente, porque o 

composto deve estar delimitado e a água é a única entre os corpos simples 

com capacidade de delimitar-se facilmente e, além do mais, porque a terra não 

pode permanecer firme sem a umidade: é a umidade que mantém a terra 

compacta, pois se ela fosse de todo extraída da terra, esta se desfaria. Por 

esses motivos, então, a terra e a água pertencem aos corpos combinados; o ar 

e o fogo, por sua vez, lhes pertencem, porque são os contrários da terra e da 

água (a terra é realmente contrária ao ar e a água ao fogo, na medida em que 

é possível que uma substância seja contrária à outra substância) 69. 

 

c) Movimento Natural e Violento na Região Terrestre 

 
  O movimento natural dos corpos na Região Terrestre acontece de 

acordo com a proporção dos elementos de que são compostos e com o lugar 

natural do elemento correspondente. Assim, por exemplo, uma pedra ao ser 
                                                 
68 Aristóteles, Acerca Del Cielo IV, 311a. 
69 Idem, Da Geração e Da Corrupção, p. 129. 
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solta de um mastro de navio tem movimento natural descendente, pois em sua 

composição há predominância do elemento terra e o lugar natural deste 

elemento é o baixo. A chama de uma vela tem movimento natural ascendente, 

pois o lugar natural deste elemento é o alto. O movimento natural pára 

naturalmente quando seu fim é atingido - o corpo encontra seu lugar natural -, 

ou seja, quando é atualizada sua plena potencialidade. E sua atualização, ou 

fim, ocorre quando o corpo encontra o repouso. Para Koyré, 

 
O movimento, com efeito, não persiste por si mesmo, como o repouso. O 

repouso – um estado ou uma privação – não precisa de uma causa que 

explique a sua persistência. O movimento – um processo, uma actualização 

contínua – não pode passar sem ela. Suprima-se essa causa, e o movimento 

cessará; cessante causa cessat effectus70. 

 

  Como explicamos acima, tanto a Região Terrestre quanto as 

coisas que aqui existem são constituídas pelos quatro elementos conhecidos. A 

composição dos corpos e a existência de lugares próprios constituem as 

causas para que a atualização do que é potencial ocorra. Então, para que 

possamos melhor compreender as relações aristotélicas entre as causas e os 

movimentos, continua Koyré, 

 
Se se trata do movimento <<natural>>, essa causa, esse motor é a própria 

natureza do corpo, a sua forma, que procura reconduzi-lo ao seu lugar; é ela 

que conserva o movimento. Um movimento não natural exige, ao invés, para 

toda a sua duração, a acção contínua de um motor exterior unido ao móvel. 

Suprima-se o motor, e o movimento parará. Separe-se o motor do móvel, e o 

movimento igualmente parará71. 

 

  Então, para que o corpo seja deslocado de seu lugar natural 

aplica-se a ele uma violência externa, de tal maneira que adquira um 

movimento contra sua natureza, ou seja, não natural (também chamado de 

violento). No entanto, assim que for cessada a causa deste movimento 

violento, o corpo retornará ao seu lugar natural de acordo com seu peso ou 

leveza. De acordo com Koyré, 
                                                 
70 A. Koyré, Estudos Galilaicos, p. 26. 
71 Ibid, p. 26. 
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Qualquer movimento implica uma desordem cósmica, uma ruptura de 

equilíbrio, quer ele mesmo seja efeito imediato de uma tal ruptura, causada 

pela aplicação de uma força exterior (violência), ou, pelo contrário, efeito do 

esforço perdido e violando, para reconduzir as coisas aos seus lugares 

naturais, convenientes, onde elas poderiam repousar e repousar-se. É este 

regresso à ordem que constitui o que chamamos de movimento natural72. 

 

  O movimento violento só é possível através de um esforço 

exterior, funcionando como motor (ou causa eficiente), além disso, é 

necessário que entre este movedor e o movente haja contato contínuo, pois 

“Aristóteles, com efeito, não admite acções à distância: segundo ele, qualquer 

transmissão de movimento implica um contacto73”. 

  Assim temos que, por exemplo, uma pedra quando lançada para 

baixo tem como causa – motor – de seu movimento natural, sua composição, 

sendo esta que a move para seu lugar natural, procurando restabelecer o 

equilíbrio. Quando a mesma pedra é lançada para cima através de um esforço, 

mantém-se em movimento ascendente, pára e inicia um movimento 

descendente procurando seu lugar natural. Enquanto a pedra estiver em 

movimento ascendente, cessado o contato inicial, deve existir alguma outra 

causa – movedor - que mantenha seu movimento, pois para ele “tudo que é 

movido deve ser movido por algo74”. Este questionamento é feito por Aristóteles 

no livro VIII da Física: 

 
Se tudo o que está em movimento é movido por algo, como algumas coisas 

que não se movem a si mesmas, como os projéteis, continuam movendo-se 

quando o movente já não está em contato com elas?75 

 

   A seguir, responde levando em consideração que o corpo deveria 

deixar de mover após o contato inicial: 

 
Se dissermos que em tais casos o movente move ao mesmo tempo outra 

coisa, como o ar, e que este ao ser movido também move, então seria 
                                                 
72 A. Koyré, Estudos Galilaicos, p. 23. 
73 Ibid., p. 26. 
74 Aristóteles, Fisica VII, 241b. 
75 Idem, Fisica VIII, 266b. 
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igualmente impossível que o ar continue em movimento sem que o movente 

originário esteja em contato e o mova, pois todas as coisas movidas teriam que 

estar em movimento e deixar de estar quando o primeiro deixe de movê-las, 

inclusive ainda que o movente mova com a pedra magnética, que faz que o 

movido também mova76,77. 

 

   Para resolver esta questão, ele propõe que, no momento do 

lançamento, uma parte do ar é impulsionada juntamente com o corpo. Então, 

após o contato inicial com o que lançou o projétil, o ar deve mantê-lo em 

movimento. Este efeito do ar irá diminuir gradativamente até que o projétil volte 

ao seu lugar natural. De acordo com Aristóteles78, 

 
Pois bem, sobre isto tem que dizer o seguinte: que o que primeiro tem movido 

faz que também mova o ar ou a água ou qualquer outra coisa que por natureza 

possa mover a outra ou ser movida por outra; [...]; e por isso pode ser movida 

outra coisa que esteja na vizinhança com elas, e disso se pode dizer o mesmo. 

Mas começa a deixar de mover quando diminui a força motriz transmitida às 

coisas que estão em vizinhança, e cessa finalmente de mover quando o 

movente anterior já não faz que seja movente, senão só movido. E então o 

movimento de ambos, o do último movente e o da coisa movida tem que cessar 

simultaneamente, e com isso o movimento total79. 

  

  Assim, afirma que o que mantém o movimento violento dos 

corpos, cessada a causa inicial, é o ar. Segundo ele, “os projéteis se movem 

assim que perdem contato com o que os impulsiona porque o ar que foi 

empurrado os empurra com um movimento mais rápido que o deslocamento do 

próprio projétil80”. Então, Aristóteles usa o ar como causa eficiente ou agente 

motor. O ar é empurrado juntamente com o corpo no momento do lançamento 

e, assim que perdem contato com o que os lançou, o corpo impulsiona o ar, 

que contorna o corpo com velocidade maior do que aquela impulsionada, para 

então impulsionar o corpo pela parte inferior impulsionando o corpo adiante. 

                                                 
76 Aristóteles, Fisica VIII, 266b. 
77 Esta explicação fora usada por Platão em Timeu, e é conhecida por antiperístasis. 
78 Aristóteles discorda parcialmente desta explicação, pois “tal movimento, que alguns chamam 
antiperístasis, tem lugar também no ar e na água. Mas é impossível resolver o problema 
colocado de outra maneira que a temos dito”. (Aristóteles, Fisica VIII, 267a). 
79 Ibid., 266b, 267a. 
80 Idem, Fisica IV, 215a, 215b. 
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  Este mesmo ar que funciona como motor para manter o corpo em 

movimento é o que oferecerá resistência para que o movimento diminua 

gradativamente. Évora cita que: 

 
Este movimento violento se mantém até que a ‘potência motriz’ originalmente 

impressa nesta porção de ar se dissipe. Assim o meio, segundo Aristóteles, 

oferece tanto a causa motriz, como a resistência, do movimento violento 81. 

 

  É a dupla função do ar como agente motor e como meio que 

oferece resistência ao corpo que será questionada pelos escolásticos da 

Universidade de Paris no Século XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 F. R. R. Évora, A Evolução do Conceito de Inércia: De Philoponos a Galileo, p.25. 
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1.3 A perfeição da região celeste: o éter e o movimento circular 
 

  Conforme foi visto ao iniciarmos o estudo da Região Terrestre, o 

Mundo aristotélico é formado por três regiões distintas, sendo duas delas 

constituídas por substâncias de natureza sensível – os cinco elementos – e 

uma terceira de natureza supra-sensível82. A primeira região é formada pelos 

quatro elementos de Empédocles, ordenados respectivamente de acordo com 

o peso que cada um deles possui. A segunda região é formada por um quinto 

elemento, ou quinta-essência – o éter. Este elemento não é passível nem de 

geração nem de corrupção, apenas existe, sendo responsável por tudo o que 

existe no céu, incluindo os planetas e estrelas. À primeira região tratamos 

como região Terrestre – também chamada de Sublunar – e a segunda de 

região Celeste – também chamada de Supralunar. 

  A Região Celeste é perfeita, eterna e por isso deve ser composta 

de um elemento perfeito. Este elemento é responsável tanto pela composição 

das esferas, quanto da matéria celeste e pelo movimento circular, deve possuir 

uma natureza tanto mais digna do que os elementos do mundo terrestre, não 

deve possuir nem gravidade nem leveza, não deve sofrer alterações (nem 

qualitativas nem quantitativas) e deve deslocar-se por tempo interminável. Este 

elemento é chamado de éter: incorruptível, perfeito da mesma maneira como 

as esferas são perfeitas geometricamente e o movimento circular é perfeito e 

eterno. Acerca desta crença, escreveu Aristóteles, 

 
... por haver tampouco movimento contrário à translação em círculo, parece 

justo que a natureza libere dos contrários ao que há de ser não gerado e 

destrutível: de fato, a geração e a corrupção se dão nos contrários. [...] de 

modo que, se não é possível que o corpo <que se move> em círculo sofra 

aumento nem diminuição, é razoável que seja também inalterável. [...] Isto se 

desprende também com bastante claridade da sensação, por mais que se 

remeta a uma crença humana; pois em todo tempo transcorrido de uns 

<homens> a outros, nada parece haver caminhado, nem no conjunto do último 

céu, nem em nenhuma das partes que lhes são próprias. [...] Por isso, 

<considerando> que o primeiro corpo é um distinto da terra, do fogo, do ar e 

                                                 
82 Esta terceira região será tratada, de maneira sucinta, quando tratarmos do Primeiro Motor 
Imóvel em 1.4. 
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da água, chamaram éter ao lugar mais sublime, dando-se essa denominação a 

partir do <fato de> deslocar-se sempre por tempo interminável83. 

 

  Pelo fato de ser uma região perfeita, composta pelo éter, perfeito 

e incorruptível, a Região Celeste deve possuir a forma do mais perfeito dos 

sólidos: a esfera. Na passagem 287a de Sobre Os Céus, encontramos: 

 
E posto que a primeira figura <é própria> do corpo primeiro, e o corpo primeiro 

é o que <se mantêm> no primeiro orbe, o que gira com movimento circular será 

esférico. E também o imediatamente próximo àquele: pois o vizinho ao esférico 

é esférico. E igualmente os <corpos situados> para o centro destes: pois os 

<corpos> envolvidos pelo esférico e em contato com ele têm de ser por força 

totalmente esféricos; e os <situados> abaixo da esfera dos planetas estão em 

contato com a esfera de cima. De modo que cada um <dos orbes> será 

esférico: pois todos <os corpos> estão em contato e são vizinhos com as 

esferas84. 
 

  Da mesma maneira que a Região Terrestre é esférica, todo o 

resto deve ser esférico, pois o esférico é vizinho ao esférico, e, portanto, a 

partir do centro do mundo, da região onde se localiza o elemento terra 

Aristóteles também defende sua crença num Mundo esférico. No entanto, de 

acordo com alguns estudiosos, o sistema de Mundo aristotélico não possui 

apenas as esferas dos elementos da região Sublunar, da região Supralunar e 

das estrelas fixas. Então, 

 
Imediatamente após a esfera de fogo, existem, segundo Aristóteles, 

exatamente cinqüenta e cinco esferas cristalinas interconectadas, cujo centro 

comum é a Terra. Cada um dos sete planetas, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, 

Marte, Júpiter e Saturno, se encontram no interior de um grupo destas esferas, 

cada uma das qual completa uma revolução axial em intervalos de tempo 

diferentes reproduzindo assim, com boa aproximação, o movimento planetário 

e explicando os movimentos irregulares, as estações do ano e os movimentos 

retrógrados dos planetas, observados temporariamente85. 
 

                                                 
83 Aristóteles, Acerca Del Cielo I, 269b, 270a e 270b. 
84 Idem, Acerca Del Cielo II, 287a. 
85 F.R.R. Évora, A Revolução Copernicana-Galileana, p. 28. 
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  O fato das figuras esféricas encaixarem-se perfeitamente umas às 

outras faz com que outra crença aristotélica seja respeitada, a de que não há 

vazio na natureza, pois se o Mundo tivesse outro formato86 possibilitaria a 

existência de espaços vazios. Dessa maneira, após a Região Terrestre 

encontram-se os sete planetas conhecidos incrustados em sete esferas 

concêntricas, sempre tendo a terra em seu centro. Assim, após a esfera do 

fogo, encontraremos as esferas da Lua, de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de 

Marte, de Júpiter e de Saturno. Acima da esfera de Saturno se encontra a 

esfera das estrelas fixas, ou o Primeiro Céu. 

  Para David Ross, esta grande quantidade de esferas introduzida 

entre as esferas dos planetas foi usada por Aristóteles com a função de reagir 

prevenindo que cada esfera interna arrastasse a imediatamente externa. 

Segundo Ross, 

 
Se todo o universo é um sistema de esferas concêntricas em contacto (e 

devem estar em contacto, uma vez que não existe aí vazio), a esfera que 

transporta um corpo celeste arrastará, no seu movimento de rotação, a esfera 

exterior do sistema do corpo seguinte (contando a partir do interior), e interfirirá 

com a explicação dada por Eudoxo na sua teoria acerca do movimento de cada 

corpo. Para prevenir isto, Aristóteles admite a existência de esferas destinadas 

a reagir, movendo-se em direcções contrárias às das esferas originais, e que 

apenas permitem ao movimento da esfera exterior de cada sistema (a rotação 

diária de Este para Oeste) propagar-se para fora de todo sistema situado nelas. 

Assim, obtém ao todo 55 esferas. Se acrescentarmos quatro para o fogo, ar, 

água e terra, obtêm-se um universo composto de 59 esferas concêntricas87. 
 

  Deste modelo de Mundo de esferas seguem duas crenças: a 

primeira delas diz respeito ao tamanho finito que este Mundo deve possuir, 

onde há um centro bem determinado e uma superfície esférica limite; a 

segunda, diz respeito à não existência de outros Mundos. 

  Apesar das esferas movimentarem os planetas em torno do 

centro do Universo, Aristóteles não acredita que se movimentem em torno de 

seu próprio eixo. Tanto a Terra, quanto os outros corpos celestes não devem 

                                                 
86 Uma esfera não se encaixa perfeitamente num poliedro. 
87 D.Ross, Aristóteles, p. 104. 
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girar em torno do próprio eixo, como é visto quando observada a mesma face 

da Lua voltada para nós. Para ele, 

 
que os astros tampouco rodam é manifesto: pois o que roda é necessário que 

gire, e da Lua, sempre é visível o que chamamos sua <<cara>>. Por 

conseguinte, posto que se <os astros> se moverem por si mesmos seria lógico 

que o fizeram com combinação a seus movimentos próprios e, sem problema, 

não parecem mover-se com combinação a eles, está claro que não se movem 

por si mesmos88. 

 

1.3.1 O mundo esférico é finito 
 

  Outra crença aristotélica com relação às características do Mundo 

é com relação ao seu tamanho finito. Como justificativa para defender esta sua 

crença ele utiliza tanto o fato dos movimentos na Região Celeste serem 

circulares, quanto o fato de ser observado aumento na velocidade dos corpos 

na Região Terrestre. 

  Com relação ao movimento circular na Região Celeste, é 

necessário, pensa ele, que seja o Mundo finito, pois o movimento circular 

acontece em torno de um centro e algo infinito não possui tal centro, assim, “o 

infinito, se é homogêneo, não pode sequer mover-se em círculo: pois não tem 

um centro do infinito, e o que se move em círculo, o faz em torno de um 

centro89”. Já com relação ao movimento em linha reta na região terrestre diz 

ele: “Uma prova de que não é possível deslocar-se até o infinito é que a terra, 

quanto mais próxima está do centro, mais rápido se desloca90”. 

  Uma outra argumentação utilizada por Aristóteles para justificar 

esta crença está relacionada ao agente responsável91 por este movimento, 

pois, 

 
Além disso, o que é que move ao infinito? Em efeito, se se move a si mesmo, 

estará animado. Mas como é possível isto, a saber, que exista um ser vivo 

                                                 
88 Aristóteles, Acerca Del Cielo II, 290a. 
89 Ibid., 275b. 
90 Idem, Acerca Del Cielo I, 277a. 
91 Tal agente funcionaria como sendo a causa eficiente ou motor, como foi discutido 
anteriormente. 
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infinito? E se é outro o que o move, haverá dois infinitos, o motor e o movido, 

diferentes em forma e em potência92. 
 

  No entanto, o cintilar das estrelas fixas parece não ser explicada 

de maneira satisfatória, sendo por isso, uma das maiores dificuldades 

aristotélicas para justificar a crença num Mundo finito. Este cintilar faz com que 

estas estrelas pareçam estar em movimento. No entanto, não sendo este 

fenômeno observado nem no Sol, nem nos demais planetas, a explicação 

utilizada por Aristóteles é a da limitação visual para grandes distâncias, nas 

quais se encontram tais estrelas. Segundo ele, 

 
...o lógico seria que todos se movessem com o mesmo movimento, mas o sol 

parece ser o único dos astros que realiza isto, ao sair e pôr-se, mas não por si 

mesmo, senão pela distância a que o vemos: pois a visão à grande distância 

oscila por causa de sua debilidade. O que é também, provavelmente, a causa 

segundo a qual as estrelas fixas parecem cintilar e os planetas, da mesma 

maneira, não; de fato, os planetas estão próximos, de modo que a vista chega 

até eles com força; de tal maneira que, ao dirigir-se até as <estrelas> imóveis, 

cintila por causa da distância, pois [a visão] se dilata em excesso. Seu cintilar 

faz com que pareça haver um movimento do astro: pois não tem nenhuma 

diferença entre que se mova a vista ou o que é visto93. 

 

1.3.2 O mundo é único e eterno 
 

  Assim, temos que a Região Celeste é finita, possui formato 

esférico, tendo como limites a esfera das estrelas fixas e a Terra no seu centro; 

sendo constituída pela quinta-essência, um elemento não encontrado na Terra 

que é responsável pela composição das estrelas, das esferas e pelo 

movimento circular eterno. Também temos que, apesar dos planetas se 

moverem circularmente ao redor do centro do Mundo, não se movimentam em 

torno de seu próprio eixo. 

  De acordo com Aristóteles, mudança e movimento não são 

sinônimos. As mudanças correspondem à geração, à corrupção, às mudanças 

com relação à qualidade, quantidade e local. No entanto, somente estas três 

                                                 
92 Aristóteles, Acerca Del Cielo I, 275b. 
93 Idem, Acerca Del Cielo II, 290a. 
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últimas correspondem aos movimentos. Assim, todo movimento é uma 

mudança, porém nem toda mudança é um movimento. 

  Para ele, as mudanças ocorrem porque algo possui 

potencialidade para tal. É em busca da atualização desta potencialidade que as 

coisas mudam em direção à perfeição, à sua plena forma, qualidade ou lugar. 

Ou seja, as coisas mudam por não serem perfeitas, se alternando por efeito de 

seus contrários. 

  Quando uma coisa possui certa carência não - A, ela muda 

buscando atualizar a potencialidade não carência A. Assim, o que não existia, 

carência não – A, passa a existir, não carência A, ou seja, a coisa mudou, 

deixando de ser algo do qual possuía carência, para atualizar aquilo da qual 

era potencial. Tais mudanças ocorrem pelas imperfeições das coisas, de modo 

que, se tudo fosse perfeito em suas potencialidades, não haveria mudanças. 

  Da mesma forma, algo que não possua potencialidade para 

mudança, é uma coisa perfeita. Portanto, segundo Aristóteles, esta coisa 

perfeita apenas é, não possui carência e não está sujeita aos princípios das 

mudanças. Se algo existe e não possui potencialidade para mudanças, é 

eterno, e se algo é eterno não pode ser corrompido. 

  Por outro lado, se algo existe e é eterno, é impossível que tenha 

sido gerado, pois se assim fosse, teria sido diferente em outro momento e não 

haveria motivo para ter sido gerado neste ou naquele momento. Assim, de 

acordo com Aristóteles, 

 
nem o que sempre existe, nem o que sempre carece de existência, será 

gerável, nem corruptível. E está claro que, se é gerável ou corruptível, não 

será eterno. Pois <em tal caso> seria às vezes algo que sempre pôde existir e 

algo que nem sempre pôde existir94. 

 

  Então, segundo Aristóteles, algo eterno não pôde ter tido um 

início, ou seja, ter sido gerado, pois neste caso, significaria que este algo 

possui ou possuiu alguma carência, o que é impossível. Da mesma forma, o 

que é perfeito não possui potencialidade para mudanças, o perfeito apenas é: o 

                                                 
94 Aristóteles, Acerca Del Cielo, 282a. 
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perfeito é eterno e não está e nem nunca esteve sujeito aos princípios das 

mudanças. 

  Tendo determinado estes princípios, vale lembrar que movimento 

nada mais é do que a atualização das potencialidades de uma coisa. Por 

exemplo, uma coisa, ao deslocar-se naturalmente em linha reta para o centro 

do mundo, estará atualizando sua potencialidade. Uma vez alcançado este 

objetivo, lá a coisa permanecerá e só sairá através de um esforço externo ou 

uma violência. Tal movimento possui um início (alto), um meio e um fim (o lugar 

natural), e é próprio das coisas e dos substratos do mundo terrestre. 

  Diferentemente do movimento reto indo para ou partindo do 

centro do mundo, o movimento circular não possui nem início, nem meio, nem 

fim, pois “todas as coisas cessam de mover-se quando chega a seu lugar 

próprio, embora que o lugar de onde parte o corpo circular é o mesmo onde vai 

parar95”, isto é, o movimento circular não busca suas atualizações em direção 

ao seu potencial, indicando não possuir carência. O movimento circular é 

simplesmente local. Ora, se tal movimento não busca atualizar suas 

potencialidades, é eterno, como devem ser eternos os corpos que possuam tal 

movimento. 

  Assim, questiona Aristóteles, “porque <o universo> se havia de 

destruir precisamente neste ponto havendo existido antes, ou se havia de gerar 

depois de não existir durante um <tempo> infinito?96”. A resposta a esta 

questão é dada do ponto de vista de que são coisas contraditórias, portanto, 

impossíveis. No livro I, de Acerca Del Cielo, encontramos: 

 
E para quem estuda a coisa desde o ponto de vista natural e não universal é 

impossível que o que existe previamente como eterno se destrua depois, o que 

previamente não existe chegue depois a ser eterno. Pois todas as coisas 

corruptíveis e geráveis são também alternáveis, agora bem, se alternam por 

efeito dos contrários e daquilo do que constam os seres naturais e, por efeito 

destes mesmos, se corrompem97. 
 

 

                                                 
95 Aristóteles, Acerca Del Cielo I. 
96 Ibid., 283a. 
97 Ibid., 283b. 
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1.4 A natureza do primeiro motor imóvel 
 

  Trataremos agora do terceiro gênero de substância existente, que 

de acordo com Aristóteles é não sensível, eterna e imóvel. As outras duas 

substâncias sensíveis, uma sujeita à geração e à corrupção (os quatro 

elementos da Região Terrestre) e a outra incorruptível (o éter da Região 

Celeste) pertencem ao domínio da Física (pois implicam movimento), enquanto 

que esta terceira, imóvel, corresponde a outra ciência. Na passagem 1071b da 

Metafísica encontramos: 

 
Posto que temos distinguido três classes de substâncias, duas naturais e uma 

imóvel, há que dizer acerca desta última que tem que haver uma substância 

eterna imóvel. As substâncias, com efeito, são os entes primeiros, e se todas 

fossem corruptíveis, todas as coisas seriam corruptíveis. Mas é impossível que 

o movimento se gere ou corrompa (pois, como temos dito, tem existido 

sempre). [...]. Mas o movimento não é contínuo, exceto o movimento local, e 

deste, o circular98. 

 

  Se esta substância não fosse, por hipótese, eterna (ou seja, 

corruptível) nenhuma das demais necessariamente seria. É ela a causa 

primeira de todo movimento e objeto da Metafísica. Também se, por hipótese, 

esta substância estivesse em movimento não seria causa das demais. Para 

tratar de algo móvel é necessária a existência de outra imóvel, caso contrário, 

um movedor teria seu movimento iniciado em outro movedor, e assim, 

indefinidamente. Esta substância imóvel é o Primeiro Motor: 

 
Mas se tem algo que pode mover ou fazer, mas não opera nada, não haverá 

movimento; é possível, com efeito, que o que tem potência não atue. De nada 

serve tampouco, por conseguinte, que suponhamos substâncias eternas, como 

os partidários das Espécies, se não tem algum princípio que possa produzir 

mudanças. Mas nem este é suficiente, nem outra substância à parte das 

Espécies; porque, se não atua, não haverá movimento. E, ainda que atue, 

tampouco, se sua substância é potência; pois não será um movimento eterno; 

é possível, com efeito, que o que existe em potência deixe de existir. Por 

conseguinte, é preciso que haja um princípio tal que sua substância seja ato. 

                                                 
98 Aristóteles apud A. J. da S. Rafael, Revista Eletrônica do Grupo PET/UFSJ, pp. 02, 03. 



 42

Também, é preciso que estas substâncias sejam imateriais; pois, se tem 

alguma coisa eterna, devem ser eternas precisamente elas. São, por 

conseguinte, ato [...] O Primeiro Motor é necessário; existe de um único modo e 

não pode ser de outro; é eterno, incorruptível e imóvel. Necessário, porque os 

seres movidos necessitam de um movente que os mova. Eterno, pois não foi 

criado e se encontra dentro da eternidade de movimento e tempo que são 

eternos. Imóvel, devido ao fato de o movimento exigir uma força infinita que 

não possa provir dos entes, mas é causa última do movimento dos entes. 

Incorruptível, pois não possui a matéria que é passível de corrupção. Ora, 

conclui Aristóteles, é impossível que ele tenha sido gerado ou que venha a 

corromper. Ele deve ter existido sempre99. 

 

  De acordo com Marilena Chaui, 

 
o Primeiro Motor Imóvel age à distância. Isso significa que ele não estabelece 

nenhum contato direto com o mundo celeste e com o mundo sublunar; porque 

somente a causa eficiente é que, para operar, precisa estar em contato direto 

com aquilo sobre o que ela opera100. 

 

O movimento circular, perfeito, inalterável, incorruptível e digno da 

quinta-essência teve início num primeiro movedor e este [o primeiro movedor] 

deve ser imóvel, pois da mesma maneira que o movedor move o movível para 

que este [o movível] atualize suas potencialidades, ele [o movedor] também é 

movido por outro movedor, e assim, infinitamente. Ora, Aristóteles admite que 

isto seria impossível e que, portanto, esta seqüência teve início num primeiro 

movedor e que este deve ser imóvel. Já os corpos terrestres, por não 

admitirem a possibilidade de permanência contínua de movimento, distanciam-

se assim, desta substância primeira. 

  O Primeiro Motor atua então como causa final pela atração do 

amor. Ele “move como objeto de amor e atrai o amante, e como tal, permanece 

absolutamente imóvel101”. 

 

 

 

                                                 
99 A. J. da S. Rafael, Revista Eletrônica do Grupo PET/UFSJ, pp. 03, 04. 
100 M. Chauí, Introdução à História da Filosofia, p. 404. 
101 G. Reale, História da Filosofia Antiga, pp. 366, 367. 
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Capítulo 2 – AS OBRAS DE ARISTÓTELES NA UNIVERSIDADE DE PARIS 
 

  De acordo com Thomas Kuhn, “Aristóteles foi o último grande 

cosmólogo da antiguidade, e Ptolomeu, que viveu quase cinco séculos depois 

dele, foi o último grande astrônomo102”. Depois do século II a.C. a região 

mediterrânea foi sendo dominada pelo império romano e pouco a pouco as 

atividades ‘científicas’ foram diminuindo com o declínio da hegemonia romana 

durante os primeiros séculos da era cristã. Poucas eram as atividades 

intelectuais. 

  As invasões islâmicas na bacia do mediterrâneo no século VII 

aumentaram ainda mais o declínio do saber ocidental com o deslocamento 

para o norte do Mediterrâneo dos cristãos europeus. A expansão do mundo 

muçulmano a partir do século VII para a região do Mediterrâneo ocorreu 

rapidamente e durante esse processo ‘herdaram’ os manuscritos e a tradição 

que os cristãos haviam perdido. 

  A reconstituição dos documentos antigos através de traduções 

feitas pelos eruditos muçulmanos e posteriormente suas contribuições 

começarão a chegar ao mundo católico e em especial às Universidades. 

  As Universidades européias do fim do século XII e início do século 

XIII foram criações da atividade cristã. Cidades como Paris, Bolonha e Oxford 

tornaram-se centros de estudo e abrigaram as grandes universidades que 

estavam surgindo. Não há relatos de quaisquer tipos de organizações com as 

características encontradas nesses centros de estudo. A organização da Igreja 

católica e sua autoridade espiritual e intelectual, os movimentos sociais e a 

chegada de obras traduzidas e comentadas foram motivos de conflitos tanto no 

ambiente interno quanto no ambiente externo dessas universidades. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
102 T. S. Kuhn, A Revolução Copernicana, p. 123. 



 44

2.1 Os antecedentes ao surgimento da Universidade de Paris 

 

  É desnecessário e inútil tentar precisar data para o surgimento da 

Universidade de Paris103, até porque textos oficiais e definições jurídicas 

intervinham tardiamente e só homologavam situações existentes. No entanto, 

um “diploma universitário de 1221 com estas palavras: Nos, Universitas 

magistrorum et scholarium Parisiensium104” nos mostra que neste período ela 

já existia de forma organizada. 

  Os vínculos das Universidades com a Igreja eram bastante fortes 

e possuem origem ainda nas escolas catedrais, de onde teriam surgido as 

primeiras Universidades: a de Paris, a de Bolonha e a de Oxford. Trataremos 

neste primeiro momento de apresentar algumas características gerais do séc. 

XII que contribuíram para criar um clima favorável para a vida escolar em Paris 

e ao surgimento da Universidade de Paris. 

  Com exceção de algumas escolas leigas particulares e mal 

conhecidas na Itália, as escolas no início do século XII estavam inteiramente 

nas mãos da Igreja, não havendo, portanto, escola que não estivesse ligada a 

um grande estabelecimento religioso. À frente de cada escola, estava um 

magister scholarum, conhecido nas catedrais como scholasticus 

(escolástico105), que permanecia diretamente submetido a seu bispo ou abade. 

  Estas escolas não eram numerosas nem estáveis, eram 

destinadas, em princípio aos oblatos106; aos jovens clérigos – que, no 

convento, ficavam em regime de clausura nas Escolas “internas” – e aos jovens 

nobres a quem os pais desejavam dar certa formação intelectual – que, 

                                                 
103 Em nota de rodapé de artigo de A. Correia, da Revista da Fac. de Filosofia Ciências e Letras 
de São Bento, sobre a utilização da palavra universitas, encontramos: “Segundo Savigny, III, 
248, é numa decretal de Inocêncio III, do coméço do séc. XIII (C. 7, X, de procur., I. 38), com o 
título Scholaribus Parisiensibus, que pela primeira vez aparece a palavra universitas. Este 
vocábulo tem, na idade média, as seguintes conexas accepções: a) studium generale ou 
escola com estudantes das mais variadas procedências, com suas imunidades e privilégios, 
dando ao diplomado o ius ubique docendi; -  b) associação com personalidade moral; - c) 
corporação de mestres e estudantes , no sentido supra referido; d) instituto de ensino 
funcionando em edifícios próprios; assim dizemos – universidade de Paris (alma mater 
parisiensis, em 1389), ed Bolonha ou de Oxford.”, p. 15. 
104 A. Correia, Revista da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São Bento, p. 15. 
105 De acordo com Nota de Rodapé de As Universidades na Idade Média, de J. Verger, 
“Escolástico (no or. écolâtre, do latim medieval scholaster), era pois o eclesiástico que dirigia 
uma escola ligada a uma Igreja catedral (N.T.).”, p. 20. 
106 Oblato: Leigo que se oferece para serviço duma ordem monástica. Novo Aurélio Século XXI: 
O dicionário da língua portuguesa, A. B. de H. Ferreira, p. 1427. 
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também no convento, ficavam fora da clausura nas Escolas “externas” e cujo 

mestre, muitas vezes, não era um monge. O ensino de muitas delas estava 

baseado apenas na aprendizagem da leitura, escrita e do cálculo e tinha por 

finalidade apenas formar jovens clérigos para tarefas litúrgicas. 

  Havia as escolas monásticas e alguns centros de estudo que 

podiam ser considerados como estabelecimentos de ensino superior107, que 

adquiriam reputação na presença de algum grande mestre (voltando ao 

esquecimento após sua partida). 

  No final do século XI, sob influência hostil de todos os autores de 

grande movimento de restauração monástica, incluindo Pedro Damião(1007-

1072) e São Bernardo(1090-1153), e pelo fato do ensino ser baseado nas artes 

liberais e na leitura de autores antigos, numerosos conventos fecharam sua 

escola “externa” e tiveram reduzida a importância da escola “interna”. Assim, “a 

formação intelectual do monge encontrava novamente seus meios e suas 

finalidades tradicionais: o humilde trabalho do copista, a leitura e a meditação 

pessoal, sendo o conjunto, apenas a preparação para a prece108”. 

  Como a quantidade de escolas notáveis era bastante reduzida, os 

centros escolares encontravam-se nas cidades de certa importância, as 

escolas catedrais. Algumas abadias, geralmente com cônegos regulares, 

também conservaram uma escola ativa, também situada em cidades de certa 

importância. 

  Nas escolas catedrais eram ensinados os fundamentos das sete 

artes liberais, baseados nas artes do trivium (Gramática, Dialética, Retórica) e 

as do quatrivium (Matemática, Geometria, Música, Astronomia), “o ensino da 

teologia era seu coroamento109”. O método de ensino utilizado era o de leitura 

do texto a ser estudado pelo mestre (lectio) com interrupções para comentários 

do sentido literal (sensus), para depois interpretá-los segundo o sentido 

profundo e oculto (setentia). Entre os autores estudados em cada matéria 

estavam: Donato e Prisciano nos manuais básicos de Gramática; Cícero, em 

Retórica; Aristóteles, Lógica (até então o que se conhecia, isto é, os tratados 

                                                 
107 J. Verguer faz referência a que somente alguns centros podiam ser considerados como 
estabelecimentos de ensino superior sem, no entanto, diferenciar o ensino deste para o das 
escolas monásticas e das escolas catedrais. 
108 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 20. 
109 Ibid., p. 21. 
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traduzidos no século VI por Boécio(470-525)); a leitura da Bíblia acompanhada 

dos comentários feitos pelos padres, principalmente Gregório, o Grande(cerca 

de 540-604). Para que se pudesse estudar as várias interpretações da Bíblia, 

eram utilizadas as artes do trivium e do quadrivium, o que nos mostra um 

notável nível de acuidade, o que não excluía o vínculo com a dependência dos 

textos explicados. 

  Esta característica ‘limitada’ das escolas catedrais, entre o final do 

século XI e início do século XII, começou a ser alterada por conseqüência de 

novas condições que se estabeleceram. A chegada de novas obras traduzidas 

aos centros de estudo e o desenvolvimento urbano contribuíram 

favoravelmente para o desenvolvimento dessas escolas. 

  Obras da literatura latina e da literatura grega existiam onde a 

cultura grega permanecera viva, ou seja, Bizâncio e, sobretudo, o mundo 

muçulmano. Apesar de se encontrar na Sicília uma primeira geração de 

tradutores trilingues (latim, grego e árabe), foi a Espanha – onde havia inclusive 

centros de tradução, com destaque para a escola de tradutores de Toledo – 

que forneceu o maior número de traduções, devido ao brilho da civilização 

muçulmana espanhola nos séculos X e XI, além de cristãos e de importantes 

minorias entre as duas culturas. Entre os tradutores estavam: judeus, 

espanhóis cristãos, alemães, ingleses e italianos. De acordo com Verger, “são 

estes tradutores estrangeiros que, com os monges clunisianos e os peregrinos 

de Santiago, permitiram a difusão rápida, em quase toda a Europa, das 

traduções feitas na Espanha110”. 

  São estas traduções dos textos gregos juntamente com as 

traduções de tratados árabes sobre comentários de obras gregas – como os 

comentários de al – Fârâbi(870-950) e de Avicena(980-1037), comentadores de 

Aristóteles – que vão depender a orientação das atividades das Universidades 

até o final da Idade Média. 

  Além dos textos traduzidos – obras gregas ou comentários destas 

– que estavam chegando aos centros de estudo, outra condição que favoreceu 

o desenvolvimento das escolas, e como conseqüência o aparecimento das 

Universidades, foi o desenvolvimento urbano, favorecido por aqueles que estão 

                                                 
110 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 24. 
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ligados ao campo, como por exemplo, o abrandamento das obrigações 

senhoris e a melhoria das técnicas agrícolas, bem como por aqueles que estão 

ligados às condições oferecidas pela cidade, como por exemplo, as condições 

econômicas, sociais, políticas que eram completamente novas. 

  As novas condições de trabalho e sua divisão tiveram como 

conseqüência o aparecimento dos ofícios e o aparecimento destes ofícios 

facilitou as associações dos homens que exerciam o mesmo trabalho para que 

pudessem se defender. Estas associações tinham como caráter dependências 

horizontais e não verticais como ocorria na sociedade feudal que ligavam o 

homem ao senhor feudal. As cidades era frequentemente chamada de 

universitas devido à diversidade que lá se instalara. 

  Essas mudanças, tanto com relação à chegada de novas obras, 

quanto com relação aos aspectos sociais e econômicos, tiveram importantes 

conseqüências para as escolas, não só do ponto de vista quantitativo – por não 

haver número suficiente de mestres –, como também do ponto de vista 

qualitativo – pelas modificações da pedagogia e do conteúdo. 

  De um lado, a quantidade insuficiente de mestres, está 

relacionada à multiplicação de escolas111 nas cidades (em Paris, havia todo um 

bairro que se transformava no bairro das escolas, ao redor do “cloître Notre-

Dame”); e por outro lado, ao número crescente de alunos desejosos de ouvir 

teólogos célebres, o que tornava difícil até mesmo alugar uma moradia, mesmo 

com preços elevados e com mestres e alunos invadindo as Instituições 

tradicionais. 

  Com a intenção de manter o monopólio do ensino e aumentar a 

quantidade de mestres, a Igreja proclamou que os escolásticos deveriam 

conceder gratuitamente a licencia docendi, desde que somente para a alçada 

da diocese desse escolástico, a todos os que tivessem aptos e a solicitassem. 

No século XIII, criaria uma licença de valor universal, a licencia ubique docendi, 

sempre procurando não deixar de lado seu monopólio no ensino. 

  Por outro lado, as modificações de cunho pedagógico e do 

conteúdo estavam relacionadas ao surgimento de novas traduções e textos. A 

descoberta do Organon, de Aristóteles, revelou segredos da dialética com os 

                                                 
111 A multiplicação das escolas ocorreu ao mesmo tempo em que os mosteiros rurais fechavam 
suas portas. 
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quais se podiam isolar uma série de problemas filosóficos e científicos, 

relacionados às interrogações que os homens faziam sobre si mesmos, sobre o 

mundo e Deus. 

  Neste cenário, o intelectual toma consciência social de seu 

trabalho ao mesmo tempo em que descobre que os métodos e a finalidade de 

sua pesquisa e de seu ensino são autônomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

2.2 Os diferentes tipos de universidade, quanto à sua origem 

 

  Do ponto de vista da origem, é comum a classificação entre as 

Universidades que foram nascidas do desenvolvimento “espontâneo” (ex 

consuetudine), das que foram nascidas por migração (ex secessione) e as que 

foram “criadas” (ex privilegio). 

 

a) As Universidades Espontâneas (ex consuetudine) 
 

  Chamam-se assim as universidades nascidas do desenvolvimento 

“espontâneo” de escolas pré-existentes. A Universidade de Paris e a de 

Bolonha são as mais antigas e famosas. 

  A formação das Universidades “espontâneas” ocorria pela 

presença de grandes mestres associada à especialização da escola numa 

determinada disciplina. Nesse contexto, o aparecimento de um novo método 

cientifico vinha, por vezes, completar o quadro, tornando essas escolas locais 

atrativas para estudiosos de outras regiões da Europa. 

  Aos poucos, já com alguma projeção, essas escolas iam tomando 

consciência de sua importância e da sua força. Nascia assim, um verdadeiro 

espírito corporativo formado por mestres e estudantes. Eram nos conflitos entre 

burgueses e escolares que se percebia a força da corporação universitária. 

Essa força corporativa também era usada na defesa de interesses comuns ou 

na reivindicação de regalias. 

  Agora freqüentada por milhares de estudantes das mais diversas 

regiões e os constantes conflitos envolvendo mestres/estudantes e a burguesia 

deixava claro que as escolas tinham perdido o caráter local. Dessa forma não 

estavam mais a serviço de um município, dum convento ou diocese, mas a 

serviço da comunidade cristã universal. 

 

b) As Universidades nascidas por migração (ex secessione) 
 

  Uma das principais armas da corporação universitária a fim de 

defender seus interesses eram as secessões (migrações). 
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  Facilitado pelos poucos bens e recursos materiais de que 

dispunham, as dispersões de mestres e estudantes eram comuns quando os 

incidentes de ordem social entre estudantes e burgueses impediam o 

funcionamento regular dos cursos. 

  Por interesses políticos (por conta do prestígio cultural e religioso 

que as universidades proporcionavam) e econômicos (pela importância dos 

estudantes junto ao comércio), os mestres e estudantes negociavam seu 

retorno em condições de vantagem. 

  Por vezes, alguns dos mestres e escolares recusavam-se a voltar 

e ali ficavam, para todo o sempre, vivendo ao mesmo espírito corporativo que 

viviam. Foi de uma dispersão da Universidade de Oxford que nasceu a de 

Cambridge, assim como também fora de uma dispersão ocorrida em Bolonha 

que surgiu a Universidade de Pádua. 

   

c) As Universidades criadas (ex priviliegio) 
 

  São aquelas que surgiram por deliberação dum soberano que, 

apesar dos privilégios que recebiam de seus instituidores, não possuíam o 

prestígio duma tradição; cabendo a uma confirmação pontifícia para ampliar 

sua projeção além da local. Somente o Papa poderia reconhecer validade 

universal dos graus outorgados por ela, semelhante das universidades 

tradicionais, o ius ubique docendi. 

  A Universidade de Palência (Espanha), fundada em 1212 pelo rei 

Afonso VIII de Castela(1155-1214); a Universidade de Nápoles, fundada em 

1224 pelo imperador Frederico II(1194-1250); a Universidade de Toulosse, 

fundada em 1229 pelo conde local, a pedido do próprio Papa são universidades 

criadas. De acordo com Guilherme Braga da Cruz, “daí em diante, a criação ex 

privilegio passava a ser o caminho invariavelmente seguido na formação de 

novos centros de ensino, de categoria universitária112”. 

 

 

 

                                                 
112 G. B. daCruz, Origem e Evolução da Universidade, p. 15. 



 51

2.3 A Universidade de Paris 

 

  No início do século XII, as escolas parisienses tiveram 

desenvolvimento considerável com a chegada e o sucesso de Abelardo(1079-

1142). Foi com ele que se iniciou a transferência de uma parte das escolas 

para a margem esquerda do Sena. 

  Após a partida de Abelardo, e sem sua notoriedade, os mestres 

que ensinavam em Paris após 1140 redigiram manuais fundamentais que 

permaneceram em uso até o final da Idade Média. Após 1150, foram abertas 

escolas de medicina e direito, que tiveram sucesso por preparar os estudantes 

para carreiras lucrativas tanto no clero quanto na administração real. Dessa 

forma, a partida de Abelardo em nada diminuiu o desenvolvimento das escolas 

parisienses que se multiplicaram. 

  Esta multiplicação das escolas trouxe problemas de organização 

e “foi desse reexame das instituições escolares que devia sair, nos primeiros 

anos do século XIII, a universidade de Paris113”. Como mencionamos acima, é 

desnecessário e inútil precisar o surgimento da Universidade de Paris, quer por 

falta de documentação, quer pelo problema de se definir o que se entendia por 

Universidade. Nossa intenção aqui é discutir algumas características e a 

evolução do ‘ambiente acadêmico’ no qual se localizavam os escolásticos, em 

especial Nicole Oresme(1320-1382), até aproximadamente meados do século 

XIV. 

  No entanto, mesmo que insistíssemos em acompanhar essa 

gênese em seus detalhes, não seria fácil por dois motivos: em primeiro lugar a 

documentação é insuficiente e são cronologicamente imprecisos, pois apenas 

sancionavam situações que de fato já existiam; por outro lado, o contexto social 

e as relações entre o ambiente da escola e a burguesia parisiense em que 

nasceu a universidade de Paris ainda são mal conhecidos. 

  A forma como os mestres eram simplesmente aprovados pelo 

Chanceler e o recrutamento dos alunos – com demasiados caracteres 

particulares em relação ao dos outros ofícios – por esses mestres livres 

                                                 
113 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 31. 
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também eram motivos de divergências tanto com a Igreja quanto com a 

sociedade urbana. 

  Tais divergências eram ocasionadas de um lado, pelo fato dos 

mestres e alunos sentirem-se mais próximos dos trabalhadores urbanos do que 

dos meios eclesiásticos, o que levou as escolas a conhecer uma tendência - a 

laicização, contrariando os interesses da Igreja que não se resignava a 

abandonar seu monopólio escolar. Por outro lado, o ambiente das escolas e, 

em especial, o recrutamento, não se enquadrava perfeitamente aos demais 

segmentos da sociedade urbana, resultando um estado de tensão permanente 

entre alunos e burgueses, inclusive gerando conflitos violentos. 

  Nesses conflitos, os alunos e seus criados eram mais facilmente 

perseguidos durante as intervenções brutais das autoridades da justiça do rei, 

do que por seus adversários. Diante dessa situação, mesmo com a tendência a 

laicização das escolas, mestres e alunos não se opuseram às autoridades 

eclesiásticas em definir o estudante como um clérigo. 

  Este interesse em permanecer na Igreja – que parecia menos 

incômoda graças à política compreensiva do papado – seria, num primeiro 

momento, uma solução de facilidade e segurança pessoal garantida pela 

justiça eclesiástica culminando com resistências internas por parte da Igreja. 

Estas resistências vieram principalmente do Bispo de Paris e do Chanceler de 

Notre-Dame que possuíam, no início, uma autoridade arbitrária sobre as 

escolas de Paris, até mesmo pela outorga da licencia docendi, e não admitiam 

se despojar delas já que havia uma grande corrente que animava as escolas 

parisienses nesses anos e que tinha tendência a se organizar perante as 

autoridades locais, numa corporação autônoma, dona de seu recrutamento e 

da organização de seu trabalho. 

  Infelizmente, de acordo com Verger “dispomos, sobretudo de 

documentos indiretos, que apenas refletem as arbitragens impostas pela Santa 

Sé e não nos esclarece sobre a cronologia do conflito, nem sobre as iniciativas 

e as motivações próprias dos adversários114”. Ainda de acordo com o autor, 

 
Pode-se conjecturar que foi por volta de 1170-1180 que apareceu a primeira 

forma – ainda embrionária – de associação entre os mestres das escolas 

                                                 
114 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 34. 
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parisienses... Essa associação primitiva deve ter se desenvolvido pouco a 

pouco. [...] Pode se pensar, com Gaines Post, que a década decisiva foi a de 

1200-1210. Foi nesses períodos que nasceu uma verdadeira organização 

corporativa dos mestres e alunos de Paris e, como conseqüência, que seu 

conflito com o bispo e o chanceler entrou numa fase aguda, conflito que vai 

durar mais de vinte e cinco anos para terminar pela vitória mais ou menos total 

do que se pode doravante chamar a universidade de Paris115. 

 

  Resumidamente o que estava ocorrendo era que o Chanceler e o 

Bispo se opunham à liberdade que o movimento dos mestres e estudantes 

haviam adquirido dentro da Igreja. No entanto, faltava-lhes o apoio externo 

conquistado, nem sempre forçosamente, pelos estudantes. Este apoio externo 

viria do Papa, do rei e até mesmo da burguesia. Trataremos então de 

descrever o que estava em jogo, as armas utilizadas por cada uma das partes 

[as autoridades eclesiásticas formadas pelo bispo e pelo chanceler e pelos 

mestres e estudantes] e os resultados obtidos. 

  O governo real, ao mesmo tempo em que se tornava desconfiado 

em relação a autonomia dos estudantes, era sensível ao prestígio intelectual e 

religioso que a universidade dava a sua capital. 

  O interesse do Papa ao apoiar os estudantes, demonstrando por 

isso ser mais benévolo com estes do que com os bispos, encontrava-se no 

desejo de que, graças às universidades, se pudesse aumentar a centralização 

da Igreja, dotando a cristandade de grandes centros de estudo e de pesquisas 

religiosas diretamente ligadas ao papado. 

  Quando o apelo à Santa Sé não bastava para vencer as 

resistências locais, os mestres possuíam outros meios: a greve das aulas e a 

dispersão. Aqui vale destacar o fato de a corporação universitária possuir 

caráter puramente pessoal, o que tornavam possíveis tais dispersões. 

  Estas dispersões não eram interessantes nem para o papado, 

nem para o rei, nem para a burguesia. Por um lado, havia a importância que 

adquiriram como grupo de consumidores; por outro, como elemento de 

prestígio e como centro intelectual e religioso, tornava tais dispersões 

dificilmente suportáveis para os burgueses parisienses, para a Igreja de Paris, 

para o rei e para o papado. Essa ‘dependência’ que a cidade de Paris passou a 
                                                 
115 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 35. 
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ter dos mestres e estudantes davam à universidade condições de negociar seu 

retorno numa posição de força. 

  As universidades obtiveram, então, progressivamente todos os 

privilégios que definiam uma corporação aos olhos dos juristas da época. Isto 

se realizou em duas etapas: do final do século XII até 1215, a universidade 

outorgou-se o essencial de suas instituições, sancionadas em 1215; de 1215 a 

1231, o bispo e o chanceler tentaram um último assalto contra uma corporação 

já bem organizada, e sua resistência vitoriosa resultou na bula Parens 

Scientiarum de Gregório IX(cerca 1143-1241), completada até por volta de 

1250 com alguns últimos privilégios exigidos pela corporação ‘universitária’. 

  A primeira exigência era que a corporação universitária fosse 

senhora de seu recrutamento; a segunda exigência era o direito de outorgar 

estatutos regulamentando seu funcionamento interno (organização do ensino, 

ajuda mútua, etc.), ter o direito de exigir de seus membros um juramento de 

obediência a tais estatutos e ter o direito de excluir os recalcitrantes; a terceira 

exigência era o direito de eleger funcionários para assegurar a aplicação 

desses estatutos e representar a corporação diante das autoridades exteriores 

ou demandar por ela em justiça. 
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2.4 A Universidade de Bolonha 

 

  A Universidade de Bolonha, assim como a Universidade de Paris, 

teve formação espontânea favorecida pelo ambiente externo no qual a 

sociedade caminhava para buscar uma forma de organização e pela chegada 

de novos textos. Sua formação pode ser considerada como oriunda das 

escolas leigas da Itália do Norte que ministravam aulas baseadas nas Artes 

Liberais, complementadas por algumas noções de direito. 

  De um lado, houve num primeiro momento, a transformação do 

ensino nas escolas entre o final do século XI e a primeira metade do século XII. 

Essas transformações ocorreram com a renovação dos textos jurídicos e a 

composição das primeiras grandes coleções canônicas. 

  Por outro lado, a localização geográfica de Bolonha também 

parece ter influenciado o surgimento da Universidade. Bolonha localizava-se 

“no centro do conflito entre papas e imperadores, estando situada na província 

de Ravena, capital do antipapa Viberto, mas próxima dos domínios da 

condessa Matilde(1202-1262) e dos Estados da Igreja116”. O enfraquecimento 

do poder imperial a partir dos anos 1116 – 1120 favoreceu o surgimento de 

uma associação privada de proteção mútua – a comuna –, que assenhorou-se 

com bastante rapidez do poder da cidade. 

  Esse tipo de associação privada era considerada bastante 

suspeita pelos doutores bolonheses que colocavam, de acordo com o Direito 

romano, o único possível, no Imperador - a autoridade e única fonte de lei, 

contrastando com qualquer forma de associação privada e de legislação ou 

regulamentação particular. Foi neste período que quatro doutores bolonheses 

foram convidados a auxiliar os conselheiros de Frederico Barba-Roxa(1122-

1190) a redigir as constituições, lembrando que as comunas não podiam 

exercer senão os direitos que o Imperador concordasse em lhes conceder. 

  Com a morte de Barba-Roxa, a autoridade da comuna aumentou. 

Exigiu-se dos doutores, por desconfiança da comuna, o juramento dos 

doutores de nunca ensinarem fora de Bolonha. 

                                                 
116 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 38. 
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  Nesses mesmos anos, em compensação, os estudantes, pelo 

menos os estudantes estrangeiros, agruparam-se em duas societas ou 

universitates para se defender. A universidade dos Ultramontanos (isto é, dos 

estudantes não italianos) e a universidade dos Citramontanos (isto é, dos 

italianos não bolonheses). Á frente delas, “apareceram, nos últimos anos do 

século XII, dois reitores eleitos117”. 

  O fato dos estudantes estarem organizados apenas entre eles 

mesmos, os levou a uma situação de oposição tanto dos doutores, quanto da 

comuna. Os doutores alegaram que para se constituir ‘universidades’ era 

necessário não somente alunos, mas também mestres. A comuna procurou 

imitar a autonomia das universidades exigindo juramento dos reitores, assim 

como fizera com os doutores, de não abandonar Bolonha. Tanto a oposição 

dos doutores quanto a da comuna resultaram serem inúteis. 

  Diferentemente dos jovens estudantes adolescentes que 

estudavam em Paris, os estudantes de Bolonha em sua maioria possuíam mais 

de vinte anos, muitos pertenciam a famílias ricas e, sobretudo dentre os 

alemães, muitos eram de famílias nobres. Por outro lado, muitos professores 

não viviam de renda eclesiástica, mas dos honorários pagos pelos estudantes 

e as características sociais e financeiras desses estudantes lhes davam 

maturidade e segurança para se organizarem e negociar com a comuna. 

Então, apesar dos juramentos feitos, os estudantes, algumas vezes seguidos 

pelos doutores bolonheses não hesitaram em fazer secessão. 

  Por outro lado, o apoio eficaz do papado, beneficiou aos 

estudantes bolonheses com a mesma vontade (e interesse de ter em seu 

controle) com que ocorrera em Paris, de ajudar o desenvolvimento da 

universidade de Bolonha. 

  Tais conflitos acalmaram-se nos anos 1230. Por existirem várias 

universidades na Itália, perdera o sentido de haver secessão, os estudantes 

aceitaram, através de seus reitores, não abandonar a Bolonha, e em 

contrapartida ganharam os privilégios dos cidadãos de Bolonha, assim como a 

                                                 
117 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 40. 
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proteção da comuna; os reitores receberam o direito de requererem o 

podestade e o capital do povo118. 

  Pode-se considerar, portanto, que por volta de 1230, a 

universidade de Bolonha estava estabelecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 De acordo com nota do tradutor, na p. 41 de As Universidades na Idade Média, podestade e 
capitão do povo eram chefe de um corpo de cidadãos armados (companhia) nas repúblicas 
modernas italianas. 
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2.5 Apogeu e crise da escolástica 

 

  É na primeira metade do século XIII que a Universidade de Paris 

e as outras universidades européias conhecerão as obras de um Aristóteles 

mais completo que o ‘Lógico’ do século XII. A chegada dessas obras vem 

acompanhada dos comentários de grandes filósofos árabes: Avicena(980-

1037) e sobretudo Averröes(1125-1198). Nas palavras de Jacques Le Goff, 

“não é um, mas pelo menos dois Aristóteles que penetram no Ocidente: o 

verdadeiro e o de Averröes119”. 

  Essas obras, “iluminadas por seus comentadores árabes oferecia 

um sistema do mundo coerente e o modelo de um saber que, estabelecido na 

base das ciências ‘naturais’ (incluindo as ciências do homem), levava à 

ontologia e à cosmologia120”, favorecendo o uso da razão em detrimento do uso 

da fé, o que, é claro, veio a desagradar às autoridades eclesiásticas. 

  A aparente incompatibilidade entre os livros sobre filosofia natural 

de Aristóteles e as Escrituras culminou numa série de condenações entre 1210 

e 1277, tornando a entrada da física e da metafísica aristotélica uma verdadeira 

corrida de obstáculos. 

  Em 1210 proíbe-se tomar como objeto de estudo os livros de 

‘filosofia natural’ de Aristóteles nas faculdades de Artes e de Teologia da 

Universidade de Paris. Dessa forma, os primeiros teólogos do século XIII 

permaneceram prudentes, atendo-se à leitura da Bíblia e a uma Teologia de 

inspiração agostiniana. 

  No entanto, a condenação de 1210 tinha somente força local, não 

atingindo as universidades criadas após essa data, como a de Oxford 

(aproximadamente 1214) e a de Toulosse (aproximadamente 1229), onde o 

estudo de Aristóteles era permitido, o que tornou tal condenação com cada vez 

menos força. 

  Em 1231, o Papa Gregório IX publica a parens scientiarum, 

propondo que a proibição de 1210 seja cessada desde que todos os indícios de 

erros contidos na filosofia natural de Aristóteles sejam examinados e 

eliminados. 

                                                 
119 J. Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média, p. 128. 
120 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 81. 
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  Entre 1230 – 1250, com o secular Guilherme de Auvergne(cerca 

de 1190-1249), o franciscano Alexandre de Hales(1170-1245) e o dominicano 

Alberto Magno(1193-1280) foi que o estudo do aristotelismo se impôs aos 

teólogos. Esses doutores facilitaram essa evolução ao utilizar os comentários 

de Avicena, que estabelecia uma espécie de transição entre Agostinho e o 

aristotelismo. Por outro lado, também compreenderam que certos conceitos 

aristotélicos podiam ser utilizados para uma explicação racional de certas 

questões teológicas, como por exemplo, a criação. 

  A segunda metade do século XIII é uma das mais brilhantes para 

os escolásticos da Universidade de Paris. As “sumas” de São Boaventura (que 

ensinou em Paris de 1253 a 1257) e, sobretudo, Santo Tomás(1225-1274) (que 

ensinou em Paris de 1252 a 1259 e de 1268 a 1272 e em Nápoles de 1259 a 

1268) floresceram entre 1250 e 1275. Para se ter uma idéia, pensadores mais 

ou menos contemporâneos como os franciscanos Boaventura(1221-1274) e 

Roger Bacon(1214-1294), os dominicanos Alberto Magno e Tomás 

Aquino(1225-1274) e o secular Siger de Brabant (1235 – 1281) estiveram por 

lá. Siger era mestre secular na faculdade de Artes; Boaventura, Alberto e 

Tomás eram da faculdade de Teologia; Bacon foi mestre na faculdade de Artes 

na década de 1240. 

  Até por volta da década de 1250 os mestres da faculdade de 

Artes ainda permaneciam lógicos, mesmo se os textos da ‘filosofia natural’ de 

Aristóteles não lhes fosse desconhecido, sendo a partir dos anos 1250 que o 

conjunto de textos de Aristóteles e de Averröes começa a ser estudado aqui. 

  Surgem então, duas interpretações filosóficas para as obras 

aristotélicas: a de que as obras de Aristóteles e de Averröes devem ser 

interpretadas à luz da filosofia, que será defendida principalmente por Siger 

desconsiderando as verdades da teologia; e a de uma tentativa de conciliar os 

principais ensinamentos cristãos e a filosofia aristotélica, desenvolvida 

principalmente por Santo Tomás. Ambas as interpretações deixam os teólogos 

preocupados com a perigosa ameaça que a filosofia aristotélica fazia à teologia 

e às suas interpretações. 

  Afastado das preocupações da ortodoxia por estar num ambiente 

menos ligado à Igreja, como a faculdade de Teologia, Siger Brabant, professor 

da faculdade de Artes entre 1266 e 1277 era um defensor do averroismo. 
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Devia, como professor da faculdade de artes, explicar os textos de Aristóteles a 

seus alunos. A admiração que tinha para com o filósofo era tamanha a ponto 

de afirmar que 

 
filosofar é indagar simplesmente o que pensaram os filósofos e principalmente 

Aristóteles, mesmo se, por acaso, o pensamento do Filósofo não fosse 

conforme à verdade e se a revelação nos tivesse transmitido (…) conclusões 

que a razão natural não pudesse demonstrar121. 

 

 Para Siger a distinção entre as verdades filosóficas e as verdades 

teológicas é possível graças à doutrina da dupla verdade, segundo a qual duas 

sentenças contrárias podiam ser defendidas sem cair em contradição, desde 

que uma fosse uma verdade da filosofia e a outra uma verdade da teologia. De 

acordo com Verger, 

 
Os averroistas renunciavam, portanto, conciliar Aristóteles e o cristianismo, a 

razão e a fé; pensavam que havia duas ordens de verdades: as que atingimos 

com nossa razão natural e que são filosoficamente irrefutáveis – aquelas, por 

vezes opostas, que nos são reveladas no dogma e às quais damos nossa 

adesão por um ato de fé122. 

 

  Isso não significa a descrença de Siger com relação às Escrituras, 

até porque “deve-se procurar muito mais a intenção dos filósofos do que a 

verdade, uma vez que nosso procedimento é filosófico123. Carlos Arthur R. do 

Nascimento, explicitando tal posição ,escreveu que: 

 
Siger nunca disse que as opiniões de Aristóteles comentadas por Averróis, 

como a eternidade do mundo ou a existência de um intelecto único comum a 

toda espécie humana, que contradiziam a fé cristã, eram verdadeiras. A 

verdade, para ele, é o que diz a revelação cristã. Mas as teses de Aristóteles, 

quer dizer, o ensinamento da filosofia é outro124. 

 

                                                 
121 S. Brabant apud C. A. R. do Nascimento, O que é Filosofia Medieval, p. 58. 
122 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 81. 
123 S. Brabant apud C. A. R. do Nascimento, O que é Filosofia Medieval, p. 58. 
124 C. A. R. do Nascimento, O que é Filosofia Medieval, pp. 58, 59. 
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  Santo Tomás de Aquino se oporá à posição de Siger, que separa 

radicalmente fé e filosofia, o que, reduziria a filosofia a comentários eternos das 

obras do Filósofo. Para ele [Tomás de Aquino], “o estudo da filosofia não visa 

saber o que os homens pensaram, mas como se apresenta a verdade das 

coisas125”. 

  Aquino, sem desconsiderar qualquer conceito agostiniano, 

dedicou-se à tentativa de conciliar a ‘filosofia natural’ aristotélica aos principais 

ensinamentos cristãos. Embora não separasse filosofia e teologia, não as 

confundia. Como afirma Verger: 

 
A síntese tomista parecia coroar o esforço de assimilação da física grega pelo 

pensamento cristão. No quadro traçado por Santo Tomás, as ciências da 

natureza e, portanto, do homem, tinham seu lugar, não cultivadas por si 

mesmas, mas concorrendo para iluminar os diferentes aspectos de um 

universo inteiramente voltado para Deus, seu criador126. 

 

  Para Wippel: 

 
Como crente que era também um filósofo, [Tomás de Aquino] 

escrupulosamente respeitou a natureza distinta da teologia, a ciência da fé, e a 

filosofia. O centro de sua solução [para o problema da fé e razão] era sua 

convicção de que a razão e, portanto, a filosofia, quando corretamente 

exercitados, não poderia contradizer a fé, quando corretamente interpretada. 

Ambas [filosofia e teologia] derivam de uma e mesma fonte, Deus como 

princípio criativo do Universo, e Deus como fonte de revelação127. 

 

  A harmonia das idéias tomistas escandalizou os mestres em 

Teologia, sobretudo os mais tradicionais do que Santo Tomás, que 

permaneciam ligados ao agostinismo e não admitiam que se recorresse à 

filosofia de Aristóteles, o que lhe rendeu críticas tanto por parte destes [dos 

mestres em Teologia] quanto por parte dos averroistas. 

  De um lado, os teólogos agostinianos acusavam Santo Tomás por 

dar demasiada importância aos aspectos da ‘filosofia natural’ em relação às 

                                                 
125 T. de Aquino apud C. A. R. do Nascimento, O que é Filosofia Medieval, p. 59. 
126 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 81. 
127 J. F. Wippel apud F. R. R. Évora, A Evolução do Conceito de Inércia: De ..., p. 107. 
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Escrituras; de outro, os averroistas, sobretudo os da faculdade de Artes, 

perceberam que Santo Tomás violentara os textos de Aristóteles e 

negligenciara os comentários de Averröes. 

  A reação dos teólogos conservadores, preocupados com a 

perigosa ameaça que a ‘filosofia natural’ aristotélica representava, tanto com o 

averroismo, bem como com o aristotelismo tomista, é violenta. Um desses 

opositores foi São Boaventura, que afirmou que “não se deve misturar tanta 

água da filosofia no vinho da Sagrada Escritura, que o vinho se transforme em 

água; seria um péssimo milagre, uma vez que lemos que Cristo transformou a 

água em vinho e não o contrário128”. 

  Em 10 de dezembro de 1270, Étienne Tempier(cerca de 1210-

1279), bispo de Paris, publica nova condenação contendo treze artigos que 

reuniam o essencial da doutrina averroista. Entre as condenações 

encontravam-se aquelas que tratavam sobre a eternidade do mundo. 

  Após esta condenação houve uma grave crise na faculdade de 

Artes, onde partidários e opositores de Siger se defrontaram. Em 1274, após a 

morte de Aquino, foi lançada uma grande ofensiva contra o aristotelismo, 

tornando a primeira metade da década de 1270 um período de verdadeira 

disputa entre filósofos e teólogos, e entre teólogos e teólogos. Sobre esse 

período é interessante a leitura de Évora: 

 
A tensão dentro da Universidade de Paris se agrava, ainda mais, e em 1272, 

os filósofos naturais aristotélicos desta universidade são compelidos pelas 

autoridades eclesiásticas a jurarem que eles não tratavam de questões 

teológicas. E, em caso de um possível conflito entre as proposições 

metafisicamente demonstradas e a teologia eles juravam resolver em favor da 

fé. É por volta de 1274 que Aegidius Romanus publica um tratado intitulado 

Errores Philosophorum, defendendo a fé e listando os “tão conhecidos erros 

dos filósofos não cristãos: Aristóteles, Averröes, Avicena, Al Gazali, Aldindi e 

Maimonedes129. 

 

  Em 07 de março de 1277, o Bispo de Paris, Étienne Tempier, 

incitado ao mesmo tempo pelos mestres em Teologia e pelo Papa João XXI 

                                                 
128 São Boaventura apud C. A. R. do Nascimento, O que é Filosofia Medieval, p. 60. 
129 F. R. R. Évora, A Evolução do Conceito de Inércia: De Philoponos a Galileo, p. 110. 
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publica, apressadamente e em desordem, sob sua própria autoridade uma 

condenação de 219 proposições errôneas130. 

  A condenação, de inspiração dos mestres de Teologia 

agostinianos, misturava teses averroistas com proposições aristotélicas ou 

mesmo tomistas, provocando a ira dos dominicanos e do conjunto dos Mestres 

em Artes. “A ordem dominicana não lhe prestou a mais leve atenção. [...] Um 

mestre secular na faculdade de Teologia, Godefroy de Fontaines, dedicou-se à 

crítica pormenorizada e implacável da lista131”. 

  “Embora as condenações não fossem respeitadas, decapitaram o 

partido averroista132”, os mestres averroistas foram expulsos da faculdade de 

Artes; Siger foi condenado à prisão perpétua, sendo assassinado em 1282. 

Entretanto, estas condenações não se restringiam somente às interpretações 

de Aristóteles segundo Averröes, ela abrangia também o tomismo. Para 

Verger: 

 
O sentido dessa condenação era, portanto, claro. Não era somente o 

averroismo, isto é, o desenvolvimento autônomo de uma filosofia natural 

puramente racionalista que era atingido, mas sim qualquer esforço para 

conciliar fé e razão, para elaborar, pela cooperação da Sagrada Escritura e dos 

filósofos gregos e árabes, os elementos de um sistema inteligível do mundo, 

para iluminar com luzes ‘naturais’ da filosofia uma fé à procura não somente da 

salvação, mas de compreensão133. 

 

  A condenação de 1277 não acabou com o plano intelectual das 

Universidades. O averroismo e o tomismo sobreviveram a ela, reaparecendo 

após alguns anos em outras universidades, como por exemplo, em Pádua. A 

Teologia voltou para a tradição agostiniana e para seus temas maiores, 

raramente recorrendo aos filósofos, fazendo-se sentir por um empobrecimento 

da pedagogia. As faculdades de Artes, sobretudo a de Paris, tiveram que voltar 

às suas disciplinas tradicionais, como por exemplo, a Gramática e a Lógica. 

Como declara Verger 

                                                 
130 Em sua tese de doutoramento, F. R. R. Évora, publicou, em apêndice, uma tradução destas 
219 teses. 
131 J. Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média, p. 131. 
132 Ibid., 131. 
133 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p.83. 
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Essa separação, que São Boaventura pressentira ao distinguir a ciência (que é 

o conhecimento do mundo sensível) e a sabedoria (que é revelação, pela 

iluminação, do mundo invisível), vai caracterizar a vida intelectual da 

Universidade de Paris no século XIV134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 83. 
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2.6 A Universidade de Paris no século XIV e a falência da teologia 
universitária 
 

  Pelo menos no que se refere ao plano das instituições e da 

organização de ensino, a criação viva do século XIII torna-se modelo feito que 

se reproduz indefinidamente no século XIV. As universidades continuavam 

sendo instituições da Igreja, no entanto, alguns dos privilégios eclesiásticos 

foram reduzidos pelos poderes públicos. 

  O quase monopólio que o papado reservara à Faculdade de 

Teologia da Universidade de Paris no século XIII fora substituída na segunda 

metade do século XIV por uma política de descentralização. Essa multiplicação 

de faculdades de Teologia não conseguiu com que, de fato, a quantidade de 

clérigos formados também fosse multiplicada. As doutrinas ensinadas eram as 

mesmas do século XIII; o estrito agostinismo conservava seus partidários, 

especialmente em Oxford enquanto que a parte tradicional em Paris ensinava o 

tomismo. Tais doutrinas não se renovavam, repetindo as mesmas idéias e 

argumentos o que levava o ensino da Teologia a dar sinais de esclerose e de 

declínio. 

  Contudo, as faculdades de Teologia também foram ambientes do 

nascimento de novas doutrinas, sobretudo no século XIV. Uma das mais 

importantes foi a de Guilherme de Ockham(1290-1349) que prolongava, 

mesmo criticando-a em vários pontos, a doutrina de João Duns Scot(1266-

1308). Para Duns Scot, a razão humana seria incapaz de compreender a 

totalidade do ser que engloba tanto o sensível quanto o insensível, não sendo 

portando “capaz de estabelecer que Deus é um ser positivamente infinito135”. 

Esta crítica filosófica comandada por razões teológicas vai ser acentuada ainda 

mais por Guilherme de Ockham. 

  Tanto Ockham quanto Scot pertenciam à ordem dos franciscanos 

que por sua vez nunca escondera suas divergências com Santo Tomás, logo 

suas obras apresentam-se como uma crítica ao tomismo. 

 
Ela não se opunha ao tomismo como uma doutrina a outra doutrina. Duns Scot 

e ainda mais radicalmente, Guilherme de Ockham separavam os domínios da 

                                                 
135 C. A. R. do Nascimento, O que é Filosofia Medieval, p. 65. 
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fé e da razão que Santo Tomás pensara poder fundir ao permitir ao indivíduo 

passar, com um mesmo movimento, do estudo da natureza à contemplação de 

Deus criador e ‘senhor das naturezas’136. 

 

  A importância e o interesse teológicos dessas obras são 

inegáveis, mas num primeiro momento não parecem terem efeitos muito 

positivos no ensino da Teologia nas universidades. A mudança ocorre aos 

poucos. 

 
O comentário das Sentenças de Pedro Lombardo, até então pedra de toque no 

ensino teológico é progressivamente ignorado. [...] rompe-se todo e qualquer 

equilíbrio entre a natureza e a graça. O homem pode cumprir com tudo aquilo 

que Deus exige dele, mesmo que esteja fora da graça137. 

 

  A partir de 1350, de fato, mediante algumas atenuações que 

souberam trazer-lhe autores como Jean Buridan(cerca de 1300-1358), o 

occamismo penetrou largamente nas universidades, sobretudo, em Paris, em 

Oxford e nas universidades alemãs (salvo Colônia). 

  Alguns aspectos da filosofia natural, relativos ao que hoje 

classificamos como mecânica, no campo da física, foi um dos que teriam tido 

repercussões palpáveis. Os Membros do Merton College da Universidade de 

Oxford e os mestres da Universidade de Paris, entre eles Jean Buridan e 

Nicole Oresme, trataram questões relacionadas ao lançamento de projéteis. 

  Enquanto os ‘mertonianos’  

 
começaram a analisar a velocidade de um movimento como uma qualidade 

que aumenta ou diminui, isto é, se torna mais, ou menos, intensa. [...] o 

problema da intensificação ou abrandamento das qualidades (intensio et 

remissio formarum) derivava de um contexto puramente teológico: os graus das 

virtudes ou os graus da hierarquia dos seres (maior ou menor perfeição das 

espécies)138. 

   

                                                 
136 J. Verger, As Universidades na Idade Média, p. 97. 
137 J. Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média, p. 151. 
138 C. A. R. do Nascimento, O que é Filosofia Medieval, p. 69. 
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  Na Universidade de Paris, Buridan e Oresme utilizaram a teoria 

do impetus para explicarem tanto o lançamento de projéteis, quanto a queda 

livre e até mesmo o possível movimento Diurno da Terra. 
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Capítulo 3 – O CONCEITO DE IMPETUS DE NICOLE ORESME E A 
POSSIBILIDADE DO MOVIMENTO DIURNO DA TERRA 
 

  A vida e a carreira de Nicole Oresme antes do aparecimento de 

seu nome nos documentos da Universidade de Paris são pouco conhecidas. A 

partir de então, sabe-se que sua carreira universitária e eclesiástica nas 

décadas de 1350 e 1360 o levou a ser nomeado bispo de Lisieux em 1377 e 

que sua relação com o rei Carlos V teria se iniciado em 1356. De acordo com 

W.J. Couternay, há informações sobre dois outros membros de sua família, 

Henri e Guillaume, provavelmente irmãos mais novos, estudaram em Paris 

neste período. Também no século XVIII eram encontrados, na Normandia, 

famílias com o nome Oresme. Sua provável procedência é a diocese de 

Bayeux na vila de Allemagne, hoje Fleury-sur-One, que fica ao lado Sul de 

Caen, na Normandia. 

  A data aproximada de seu doutoramento em teologia (licenciado 

em 1356) e o fato de ser requerida idade de 35 anos para o doutoramento 

apontam para 1320 como sendo o ano provável de seu nascimento. Na carta 

de provisão, datada de 19 de junho de 1342, dada em resposta à lista de 

suplicação da Nação Normanda na ocasião da eleição de Pierre Roger como 

Papa Clemente VI, aparece o nome de Nicole Oresme, já como mestre em 

artes139, sugerindo que parte de sua carreira acadêmica tenha sido realizada 

na década de 1330. 

  Tornou-se cânone de Rouen, em novembro de 1362; cânone de 

St. Chapelle, em fevereiro de 1363; decano da catedral de Rouen, em março 

de 1364 e, finalmente, bispo de Lisieux em 1377. 

  A relação entre Oresme e a corte francesa se iniciou quando o rei 

João II solicitou sua contribuição para compor um tratado latino sobre dinheiro, 

devido aos problemas financeiros pelo qual a França passava. Foi neste 

período que Oresme iniciou relações de amizade com o jovem Carlos V(1338-

1380). 

  Carlos V tornou-se rei em 1364 e reinou até sua morte em 1380. 

Em um de seus primeiros atos indicou Oresme para o posto de decano da 

                                                 
139 W. J. Courtenay, “The Early Career of Nicole Oresme”, Isis, vol. 91, pp. 542-548. 
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catedral de Rouen. A carreira eclesiástica de Oresme certamente foi acentuada 

pela lealdade com que serviu à corte francesa, primeiro João II e depois seu 

filho, Carlos V. 

  Diante do status que cercavam os homens de cultura, para ser um 

bom rei não bastava mais ser somente bom cavaleiro e bom cristão. Carlos V, 

conhecido por seus contemporâneos como “Sábio” (savant), era um homem 

culto. Com relação à postura de Carlos V sobre essa nova mentalidade 

encontramos: 

 
Ele amava cercar-se de um círculo de intelectuais, freqüentemente provindos 

da Universidade de Paris, que Françoise Autrand agradavelmente chamou de 

“o clube do rei”, verdadeiro órgão informal, não de decisão (esse papel 

permanecia reservado ao Conselho), mas de reflexão geral sobre a natureza e 

as finalidades do Estado e da ação política. Esse círculo reunia-se 

habitualmente, em torno do rei, para conversas que, ao mesmo tempo, eram 

cultas e amigáveis. Ele produzia também, certamente sob direto comando do 

soberano, um determinado número de obras muito bem apresentadas, onde se 

exprimiam de maneira bastante completas as concepções políticas (soberania 

do Estado e inalterabilidade da coroa, necessidade do conselho e do 

consentimento, eleição dos funcionários, plena autonomia do político em 

relação aos religiosos, etc.), que Carlos V se esforçou por colocar 

concretamente em prática no governo de seu reino140. 

 

  Carlos V criou e instalou no Louvre a biblioteca real que, no ano 

de sua morte, em 1380, contava com quase 1300 volumes. Entre estes 

volumes encontravam-se obras sobre história nacional, direito público e 

filosofia política ao lado de livros religiosos, de literatura vernácula e de 

miniaturas de todos os tipos. 

  Foi a pedido de Carlos V, que Oresme traduziu do latim para o 

francês, entre 1369 e 1377, quatro tratados do filósofo Aristóteles: a Ética em 

1370, a Política e Economia em 1372 e Do Céu e do Mundo em 1377. Oresme 

foi extremamente cuidadoso em suas traduções, tendo preparado duas 

redações de Ética, três de Política e levando aproximadamente três anos para 

preparar Le Livre Du Ciel et du Monde. 
                                                 
140 J. Verger, Homens e Saber na Idade Média, p. 172. 
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  Com intervenção do rei em seu favor, Oresme tornou-se bispo de 

Lisieux, na França, em 1377, sendo patrono real por dois anos, onde veio a 

falecer em 11 de Julho de 1382. 

 

O Acesso aos livros 

 

  Os obstáculos encontrados pelos homens envolvidos com o saber 

durante o surgimento das universidades medievais não estavam limitados 

somente aos conflitos que ocorriam entre estudantes e burguesia nem às 

divergências quanto ao conteúdo estudado. O acesso ao livro também era 

bastante difícil. 

  O principal obstáculo para o acesso ao livro era de ordem 

econômica. Um livro requeria o uso de uma grande quantidade de pergaminhos 

e seu uso tornava o preço do livro alto. No entanto, a dificuldade em se 

conseguir bons copistas tornava o custo da cópia ainda maior que o custo do 

material. 

  De acordo com Verger, “por volta de 1400, o ‘preço médio’ de um 

livro correspondia aproximadamente a sete dias de ‘salário e pensão’ de um 

notário ou secretário do rei141”. Havia também o mercado de livros de segunda 

mão, alimentado por estudantes que deixavam a universidade, com 

exemplares repetidos ou em dificuldade. 

  As bibliotecas dos estudantes contavam em média com uma 

dúzia de livros; a dos professores, com uma média de 30. Além das bibliotecas 

particulares também havia a das catedrais, dos mosteiros, conventos, dos 

colégios universitários e as principescas. 

  Apesar das dificuldades existentes com relação ao acesso aos 

livros, possuir uma biblioteca conferia a seu dono status de homem do saber, o 

que acabou favorecendo uma aproximação entre as Universidades e os 

Estados. 

 

 

 

                                                 
141 J. Verger, Homens e Saber na Idade Média, p. 115. 
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Le Livre du Ciel et du Monde 

 

  As intenções que levaram o rei a solicitar a tradução do tratado Le 

Livre du Ciel et du Monde não são claras, mas talvez se relacione ao seu 

interesse pela astrologia. Nas considerações iniciais sobre a obra, Oresme 

declara explicitamente que era intenção do rei que os membros do conselho 

tivessem acesso, tanto a esse trabalho, quanto aos outros. 

  Le Livre é uma tradução comentada, escrita em francês, do De 

Caelo. Não foi a primeira vez que Oresme escreveu sobre este tratado 

aristotélico. Ele já havia escrito um trabalho em forma de questões 

presumivelmente ao mesmo tempo em que era mestre em artes. 

  As coisas poderiam ocorrer de maneira diferente daquelas 

escritas por Aristóteles. Os argumentos utilizados por Oresme no Le Livre 

muitas vezes estão no domínio da razão como os de ordem relativa, utilizados 

por ele, em detrimento dos de ordem absoluta, utilizados por Aristóteles. Outras 

vezes, os argumentos utilizados por ele estão no domínio da fé. 

  A linguagem do tratado escrito para a corte era menos técnica e 

escolástica do que aquela adotada para sua audiência universitária dos 

Questiones. O que é apresentado em detalhes técnicos num tratado, pode ser 

grandemente simplificado no outro. 
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3.1 O absolutismo aristotélico e a onipotência de Deus 

 

  Os obstáculos existentes para que se estudassem as obras 

aristotélicas acerca da natureza na Universidade de Paris durante os séculos 

XIII e XIV encontrava no absolutismo de suas proposições a limitação do poder 

de Deus com a qual a Igreja não concordava. A definição aristotélica do céu 

como sendo a esfera mais externa do universo e que contém a totalidade do 

mundo, o que o torna único e finito, a crença de um mundo eterno – 

contrariando as Escrituras – e o conceito do movimento incompatível com o 

vazio motivaram os pensadores da época a propor conceitos e explicações 

compatíveis com suas crenças. Como vimos no capítulo anterior, não faltaram 

proibições por parte da Igreja, tendo sido as proposições do bispo de Paris, 

Étienne Tempier, de 1277, a que mais influenciou, principalmente na 

Universidade de Paris, os pensadores posteriores a ela. 

 

a) A Possibilidade de Mundos Plurais 

 

Proposição 34 do decreto de 1277 de Étienne Tempier: 

“A Causa primeira não poderia fazer vários mundos” 

 

  “Os conceitos de movimento natural e lugar natural são as bases 

que fundamentam as crenças aristotélicas sobre peso e leveza, e sobre a 

forma, posição, e imobilidade da terra142”. Esses conceitos que levam 

Aristóteles a crer num mundo esférico fechado, com a terra ocupando a 

posição central e a esfera das estrelas fixas a posição mais externa, acabam 

implicando na impossibilidade de outros mundos. 

  A existência de outros mundos, semelhantes ao nosso, estaria 

em desacordo com o conceito do movimento natural de um corpo pesado indo 

para o baixo ou de um corpo leve indo para o alto. Os movimentos naturais 

observados seriam diferentes, o que traria como conseqüência a existência de 

outra forma de organização do sistema de mundo, “de modo que será 

necessário, ou retirar aquelas hipóteses <iniciais>, ou que o centro e a 

                                                 
142 P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of Infinity, Time, Void, and the Plurality of Worlds, p. 
431. 
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extremidade sejam únicos” 143. Uma das hipóteses que deveriam ser retiradas 

seria aquela que diz respeito aos movimentos naturais com relação ao lugar 

próprio, ou seja, para Aristóteles, tanto a terra144 do nosso mundo, quanto à do 

outro mundo se deslocariam naturalmente para um centro comum, de tal forma 

que toda porção de terra do outro mundo estivesse numa mesma região que a 

porção de terra deste nosso mundo. 

  Para que as porções de terra dos dois mundos se encontrassem 

num centro comum, seria necessário um movimento natural ascendente da 

porção de terra em relação recíproca dos dois mundos, o que estaria em 

desacordo com as crenças dos movimentos naturais de Aristóteles. Portanto, 

 
é natural que as partículas de terra do outro mundo se desloquem para este 

centro, e também que se desloque para esta extremidade, o fogo de ali. Mas 

isso é impossível: pois se assim ocorresse, necessariamente se deslocaria 

para cima a terra em seu próprio mundo, e o fogo, para o centro, e de modo 

semelhante a terra daqui se afastaria por natureza do centro ao deslocar-se 

para o centro de lá, por estar os mundos em uma relação recíproca. Em efeito, 

ou bem não há que sustentar que a natureza dos corpos simples seja a 

mesma nos diversos mundos, ou bem, se assim o afirmamos, tem que haver 

únicos o centro e a periferia; mas se isto é assim, é impossível que exista mais 

de um mundo145. 

 

  Os argumentos aristotélicos sobre a impossibilidade de outros 

mundos serão discutidos por seus comentadores medievais, entre os quais se 

encontram Averröes e Guilherme de Ockham. Averröes, como mencionado no 

capítulo 2 era um comentador árabe de origem hispânica que teria influenciado 

a escolástica, principalmente no século XIII. Guilherme de Ockham foi um 

teólogo ligado à Universidade de Oxford que teria influenciado principalmente 

os mestres da Universidade de Paris Jean Buridan e Nicole Oresme no século 

XIV. Entre os dois comentadores e seus tempos está o decreto de 1277 que 

proibia, dentre outras coisas, o estudo da impossibilidade de mundos plurais, 

limitando o poder de Deus. 

                                                 
143 Aristóteles, Acerca Del Cielo, 277a. 
144 De maneira equivalente para os outros elementos. 
145 Ibid., 276b. 
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  Em seu comentário sobre o De Caelo, Averröes expõe 

longamente os argumentos de Aristóteles contra a pluralidade do mundo. 

Neste comentário ilustra uma situação onde haveria dois mundos e que a terra 

(e os outros elementos) do outro mundo não moveria para o centro deste 

mundo (e vice-versa). 

 
Nós podemos, de fato, afirmar que a terra do outro mundo não move em 

direção ao centro deste mundo (e inversamente), mesmo que a terra seja de 

mesma natureza em ambos os mundos; e que ocorra o mesmo com relação 

aos outros elementos. Se alguém tomasse um corpo formado fora de um 

desses elementos e lugar e o colocasse em algum lugar não eqüidistante de 

dois lugares naturais similares que o convém nos dois mundos, [...], moveria 

em direção a um dos dois lugares naturais que está mais próximo. Por 

exemplo, a terra de nosso mundo está mais próxima do centro desse mundo 

que do centro do outro mundo, e move em direção ao primeiro centro, não ao 

segundo. Mas se for localizada em outro mundo, moveria em direção ao outro 

centro146. 

 

  O movimento do elemento terra para o primeiro ou para o 

segundo mundo dependeria da distância que estivesse deste ou daquele 

mundo e que este movimento ocorreria “pela virtude da composição resultante, 

o corpo pode em momentos diferentes mover com dois movimentos 

opostos147”. Para Averröes a influência da distância não deve ser 

desconsiderada para a discussão acerca da pluralidade do mundo, assim 

como também não deve ser desconsiderada quando aproximamos um pedaço 

de ferro de um magneto. No entanto, para ele, o raciocínio aristotélico é 

conclusivo. 

 
Visto que o movimento da terra em direção ao centro não é o efeito de uma 

atração produzida pela natureza do lugar próprio, nem pela natureza do corpo 

que ocupa esse lugar, nem é ela impelida pelo movimento do céu, está claro 

que o raciocínio de Aristóteles é conclusivo148. 

  

                                                 
146 Averrois apud P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of Infinity, Place, Time, Void, and the 
Plurality of Worlds, pp. 437, 438. 
147 Ibid., pp. 437, 438. 
148 Ibid., pp. 437, 438. 
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  No século XIV, parte dos mestres da Universidade de Paris seria 

influenciada pelos trabalhos de Guilherme de Ockham, da Universidade de 

Oxford. Uma das maiores dificuldades dos escolásticos ao tratar sobre a 

discussão de mundos plurais encontrava-se na concepção aristotélica de 

lugares naturais. Assim, tratar da discussão de mundos plurais também era 

tratar da discussão sobre os lugares naturais. Para o historiador da ciência, 

Pierre Duhem, Ockham ao tratar sobre os mundos plurais “mostrou que 

também implicava em estreitar uma concepção de lugar natural. Sem dúvida, 

massas de terra da mesma espécie deveriam ter especificamente um lugar 

único, mas não é necessário que este lugar seja um, que seja um único 

ponto149”. 

  Ockham dedicou uma questão inteira sobre a pluralidade dos 

mundos em seus comentários sobre as Sentenças de Pedro Lombardo. De 

acordo com as explicações de Duhem, Ockham teria percebido que o 

tratamento aristotélico considera somente os movimentos dos corpos pesados 

e sua relação com o lugar natural. As explicações de Ockham de que vários 

mundos são possíveis deve considerar outra concepção de lugar natural. 

Dessa maneira, ele afirma que 

 
Se alguém colocasse dois fogos diferentes da mesma espécie dentro de duas 

regiões diferentes do espaço, eles subiriam ambos em direção à circunferência 

do céu, mas ambos não tenderiam ir ao mesmo lugar; eles moveriam em 

direção a dois lugares distintos numericamente. Entretanto, se alguém tomou o 

primeiro fogo e o colocou onde o segundo estava, o primeiro fogo tenderia em 

direção ao lugar onde o segundo tendeu. 

Seria o mesmo com relação à questão que está nos ocupando agora. Se 

alguém fosse tomar a terra que pertence ao outro mundo e colocá-la dentro de 

nosso céu, tenderia ir à direção ao mesmo lugar como nossa terra. Mas 

quando está fora deste mundo, quando está do lado de dentro do outro céu, 

não muito mais distante, move em direção ao centro de nosso mundo – não 

mais que o fogo em Oxford tenderia em direção ao mesmo lugar onde tenderia 

se fosse colocado em Paris – mas moveria em direção ao centro do outro 

mundo. 

                                                 
149 P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of 
Worlds, p. 462. 
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Não é somente por conta de que as duas terras são numericamente distintas 

que eles movem em direção a dois lugares distintos, como mantido pela 

objeção de Aristóteles; eles moveriam em direção a dois lugares 

numericamente distintos porque eles ocupam duas posições diferentes nos 

céus – da mesma maneira como os dois fogos movem em direção a duas 

porções diferentes dos céus por conta de suas localizações diferentes150. 

 

  Esses argumentos não convenceriam os aristotélicos, que 

alegariam que o movimento natural da terra que estivesse no segundo mundo 

seria violento com relação ao primeiro mundo. Ockham corrigiria este axioma 

alegando que: 

 
Se uma coisa fica naturalmente mais distante de um lugar, indiferente de sua 

posição inicial ela tenderia rumar em direção a esse lugar somente por um 

movimento violento. Mas se fica mais distante desse lugar de certa posição 

inicial somente, não é necessário que ela sempre que se aproxime por um 

movimento violento. 

O fogo localizado entre o centro do mundo e a circunferência do céu serve 

como um exemplo; quando ele tende em direção a porção mais próxima dessa 

circunferência, ele se afasta e fica mais longe do lado oposto. Se, entretanto, 

fosse colocado entre o centro e o lado oposto, rumaria para esta direção 

naturalmente151. 

 

  Certamente outra objeção que poderia ser levantada pelos 

aristotélicos diria respeito à matéria, pois os céus contêm toda a matéria que 

pertence à sua natureza. A isso Ockham responderia que o “céu é feito de toda 

matéria própria existente, mas não de toda matéria que pode existir. De fato, 

Deus pode criar novamente a matéria celestial da mesma maneira que Ele 

pode criar uma nova quantidade de matéria de qualquer tipo152”. 

  Assim como Ockham, outros mestres, tanto em Paris quanto em 

Oxford, tentaram adequar o conceito de lugar natural a fim de que se tornasse 

compatível com a existência de vários mundos. Muitos desses mestres não 

hesitaram em abandonar totalmente as explicações aristotélicas sobre os 

                                                 
150 G. de Ockham apud P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of Infinity, Place, Time, Void, 
and the Plurality of Worlds, p. 463. 
151 Ibid., p. 464. 
152 Ibid., p. 464. 
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lugares naturais e retornar para uma que o Timeu pareceu propor e que, de 

acordo com Duhem, “Plutarco tinha desenvolvido magnificamente em seu 

trabalho, De Facie in Orbe Lunae153”. 

  No Le Livre du Ciel et du Monde não encontramos nenhuma 

referência ao De Facie in Orbe Lunae de Plutarco, mas como afirma Duhem 

“provavelmente o Timeu e suas próprias meditações foram suficientes para 

sugerir pensamentos similares daqueles de Plutarco154”. A influência do 

pensamento de Ockham também pode ser percebida durante as 

argumentações utilizadas por Oresme. 

  Tratar da pluralidade do mundo é, antes de qualquer coisa, tratar 

dos movimentos dos corpos primários. Ockham percebera que as explicações 

utilizadas por Aristóteles estavam baseadas nos movimentos dos corpos 

pesados e pareciam não estarem bem resolvidas para os outros elementos. 

Será através de exemplos que envolvem o movimento dos outros elementos, 

água, ar e fogo, uns com relação aos outros, que Oresme justificará a 

possibilidade de outros mundos: 

 
Mas eu ainda desconfio, e imagino o caso de um cano de cobre ou outro 

material tão longo que sua extensão vai do centro da terra até a região mais 

alta dos elementos, que está acima do próprio céu. 

Eu digo que, se este cano for preenchido com fogo exceto por uma pequena 

quantidade de ar no topo, o ar desceria para o centro da terra pela razão de 

que o corpo menos leve desce abaixo do corpo mais pesado. 

E se o cano estiver cheio de água salvo por uma pequena quantidade de ar 

próximo do centro da terra, o ar moveria para cima do céu, por conta da 

natureza do ar que sempre move para cima da água. Desses exemplos 

aparece que o ar pode, por razão de sua natureza, descer e mover para cima 

para a distância do semidiâmetro da esfera dos elementos. Agora, esses dois 

movimentos são simples e contrários, e então um corpo simples é por sua 

natureza capaz de mover em dois movimentos simples contrários. 

Eu respondo para isso que talvez nós possamos dizer que o movimento para 

baixo dessa pequena quantidade de ar, no caso acima, é natural para cima 

para o ponto onde o ar está diretamente acima da região onde a própria esfera 

deste elemento, ar, está localizada. 

                                                 
153 P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of 
Worlds, p. 472. 
154 Ibid., p. 473. 
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Em seguida o ar desce novamente por violência como permite a própria esfera 

do fogo que é mais leve e que a mistura vai para baixo dela. Então, a 

descendência é em parte natural e em parte violenta. 

De maneira parecida, o movimento para cima do ar subindo na água é natural 

ao mesmo tempo em que sobe do centro da terra pra o ponto onde permite a 

região do ar, seu lugar natural. 

Após isso o ar é movido para cima por violência, porque a água o puxa para 

cima e sobre ele, por razão de seu menor peso. 

Então, nisso o movimento para o alto e para o baixo deste ar são opostos um 

ao outro, um movimento é natural e o outro violento155. 

 

  Oresme argumenta no sentido de tentar desfazer as concepções 

aristotélicas e visto que, ainda que através de exemplos, há outras 

possibilidades para o movimento dos corpos primários. Como vemos, 

 
é também possível que vários corpos primários [elementos] e vários 

movimentos primários existam em vários mundos e que as forças que movem 

esses corpos primários são formalmente semelhantes ou, talvez, de 

numerosas formas, ao contrário do fato de que os corpos ou mundos são 

uniformes em espécie e de que todos esses mundos e aquelas forças que 

movem delas estão sobre um soberano Criador que é o início e fim de todas 

as coisas156. 

 

  É através de argumentos, que ora estão no domínio da razão, ora 

estão no domínio da fé, que ele discute a possibilidade da existência de outros 

mundos. Essa possibilidade pode ocorrer de três formas. 

  A primeira possibilidade para a existência de outros mundos 

relaciona-se a um mundo cíclico, criado e destruído intermitentemente. A 

origem deste universo estaria relacionada com uma massa inicial 

desorganizada, que no momento da criação se organiza, dando origem ao 

mundo conhecido. A seguir, este mundo seria destruído, voltando à sua 

condição inicial, ou seja, uma massa desorganizada. Depois voltaria a ser 

criado pela organização desta massa e assim por diante infinitamente. No 

entanto,  

                                                 
155 N. Oresme apud P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of Infinity, Place, Time, Void, and 
the Plurality of Worlds, p. 478. 
156 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. p. 151. 
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esta opinião não é tocada aqui e foi reprovada por Aristóteles em vários 

lugares em seus trabalhos filosóficos. Não pode acontecer nesta maneira 

naturalmente, embora Deus pudesse fazê-lo e poderia tê-lo feito no passado 

por sua onipotência, ou Ele poderia aniquilar este mundo e criar outro  

depois157. 

 

  A segunda possibilidade é uma “proposta na qual eu gostaria de 

brincar como um exercício mental158”. Esta suposição é a de que “poderia 

haver outro mundo dentro do planeta Terra, da mesma maneira dentro da Lua 

e de todas as estrelas159”. Porém esta suposição exigiria a existência de 

elementos neste outro mundo, de tal maneira que “haveria água e ar dentro da 

Terra e, assim, o elemento terra deixaria de ter lugar próprio, pois dentro da 

Terra haveria fogo, ar e água160”, o que estaria em desacordo com teoria dos 

lugares naturais. Além destes argumentos lógicos, Oresme cita que “seriam 

necessários vários deuses ou várias inteligências161”, para cada um destes 

mundos, “o que seria impossível162”. 

  A terceira possibilidade para a existência de outros mundos é a 

que vai dialogar com os argumentos utilizados por Aristóteles. Para Oresme, 

alto e baixo possuem significados diferentes para quando nos referirmos à 

região terrestre ou à região celeste. Ou seja, dizemos que a metade do céu 

que está acima de nós é a região de cima e a outra metade é a região de 

baixo. Para a região terrestre, o alto é para onde se dirigem os corpos leves e 

o baixo para onde se dirigem os pesados. Há um limite que define alto e baixo 

no mundo terrestre, o que não acontece com o mundo celeste. Não há 

tendência natural para os corpos leves e pesados dirigirem-se no mundo 

celeste, como acontece no terrestre. Portanto, não haveria motivos para que 

haja um alto e baixo para o céu, pois não há tendência natural para os corpos 

se moverem para cima ou para baixo no céu. Assim, segundo Oresme, 

 

                                                 
157 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. p. 167. 
158 Ibid., p. 167. 
159 Ibid., p. 167. 
160 Ibid., p. 167. 
161 Ibid., p. 167. 
162 Ibid., p. 167. 
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alto e baixo neste segundo uso não indicam nada mais do que a lei natural 

com relação a corpos pesados e leves, que é que todos os corpos pesados 

enquanto possível são localizados no meio dos corpos leves não 

estabelecendo para eles qualquer outro lugar imóvel ou natural163. 

 

  Além deste argumento lógico, Oresme conclui utilizando o 

seguinte argumento teológico: 

 
Disso segue claramente que, se Deus, em Seu infinito poder, criou uma porção 

de terra e estabeleceu nos céus onde as estrelas estão acima, estas terras 

não teriam qualquer tendência para serem movidas em direção ao centro de 

nosso mundo164. 

 

  Então, segundo Oresme, não há porquê a porção de terra de 

outro mundo deslocar-se para este mundo, ou vice-versa. Segundo sua 

crença, não haveria porquê existir algum tipo de privilégio deste mundo em 

detrimento de outro. 

 

b) A Geração de um Mundo Eterno 

 

  De acordo com o historiador da ciência Thomas S. Kuhn, “a 

estrutura física e cosmológica do novo universo cristão era predominantemente 

aristotélica165”, sendo “S. Tomás de Aquino, o escolástico que mais contribuiu 

para o padrão final do sistema, descreve a perfeição e aptidão dos movimentos 

celestes em palavras que, não fosse a sua clareza, podiam ter sido escritas 

pelo próprio Aristóteles166”, 

 
É, portanto claro que o material do céu não é, por sua natureza intrínseca, 

suscetível de geração e corrupção, uma vez que ele é o primeiro tipo de corpo 

alterável e o mais próximo na sua natureza daqueles corpos que são 

intrinsecamente imutáveis. [O único corpo verdadeiramente imutável no 

universo cristão é Deus, do qual derivam todas as mudanças no céu e na 

Terra]. É por isso que o céu só sofre alterações absolutamente mínimas. O 

                                                 
163 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. p. 173 
164 Ibid., p. 173. 
165 T. S. Kuhn, A Revolução Copernicana, p. 132. 
166 Ibid., p. 132. 
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movimento é o único tipo de mudança que lá se dá, e este tipo de alteração [ao 

contrário da mudança de tamanho, peso, cor, etc], não modifica em nada a sua 

natureza intrínseca. Além disso, entre os tipos de movimentos que ele pode 

experimentar, o seu é circular, e o movimento circular é o que produz a 

alteração mínima porque a esfera como um todo não muda de lugar167. 

 

  Portanto, as modificações exigidas, tanto dos textos aristotélicos, 

quanto da Bíblia para a criação de um novo sistema de doutrina cristã 

coerente, não poderiam ter sido realizadas em todos os seus aspectos. 

  A posição aristotélica que mais se afastava da doutrina cristã era 

a de um mundo eterno. Enquanto que para Aristóteles, algo passa a existir por 

existir potencialidade para tal, como vimos ao tratar da concepção aristotélica 

de mudança e movimento no capítulo 1, as primeiras palavras da Bíblia 

contradiziam um mundo eterno, ao afirmar que no início, Deus criou o céu e a 

terra. 

  Alguns pensadores como Maimonedes(1135-1204) e o próprio S. 

Tomás pareciam compartilhar da mesma opinião ao afirmarem que crer no 

início do mundo é um dogma que a fé ensina, mas que a razão seria incapaz 

de demonstrá-la. 

  Mesmo não sendo contemporâneo nem de Maimonedes nem de 

Santo Tomás, a opinião de Oresme não era, e nem poderia ser diferente. No 

comentário que faz no Le Livre sobre a posição aristotélica de um mundo 

eterno, encontramos que os “céus tiveram um início, não por geração natural, 

mas até certo ponto por criação divina de Deus168” e que apesar de não 

observarmos mudanças nos céus, elas ocorrem e ocorreram, mas que 

Aristóteles nunca tomou conhecimento delas. Uma dessas mudanças foi 

“aquela mencionada por Santo Agostinho no livro 21 da Cidade de Deus: ele 

cita que um certo Varro citou dois nobres matemáticos que declararam que no 

tempo do Rei Ogyes a estrela bela que nós chamamos estrela do dia mudou 

sua cor, sua magnitude, e sua forma e curso169”. 

 

                                                 
167 S. Tomás de Aquino apud T. S. Kuhn, A Revolução Copernicana, p. 133. 
168 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde, p. 85. 
169 Ibid., p. 87. 
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  Talvez com a intenção de reforçar sua opinião com vistas ao 

público para o qual se destinava o Le Livre, ele cita a seguinte metáfora: 

“Também, nós lemos na Escritura Sagrada que o Sol parou no tempo de 

Joshua e retornou no tempo de Hezekiah e que foi eclipsado no tempo da 

paixão de nosso Senhor; mas tais coisas ocorreram fora do curso comum da 

natureza170”. 

  Mas aí surgiria uma dificuldade: como explicar o início do 

movimento circular dos céus se o mundo foi gerado, como diz nas Escrituras? 

Utilizando-se de um abstrato mecanismo, Oresme demonstra que “é possível, 

de fato e sem contradizer qualquer teoria de que alguns movimentos têm um 

início e se conservam eternamente171”. 

 
Eu suponho uma roda de qualquer tipo de material que seja como uma roda de 

um relógio [Veja figura abaixo]; 

 

 
 

 

nós a chamaremos de a e seu centro a. Ajustamos em a outra roda b muito 

menor que a primeira, como um epiciclo, cujo centro é b. Vamos fixar uma 

terceira roda sobre a segunda, tendo seu centro na circunferência da segunda 

como a lua em seu epiciclo, e vamos chamar esta terceira roda de c. Agora 

vamos colocar uma quarta roda fixa fora dessas três de modo que c possa 

tocá-la, e marcaremos seu centro d. Em seguida, eu coloco que a seja movido 

sobre seu centro, que b também seja movido com o movimento de a no qual 

                                                 
170 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde, p. 87. 
171 Ibid., p. 201. 
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está ajustado, e, com isso, que b também seja movido com seu próprio 

movimento sobre seu centro, ao mesmo tempo em que c não possui nenhum 

movimento próprio mas é movido com o movimento de a e b. Esta é a maneira 

como a Lua move em seu epiciclo. Agora eu suponho que d esteja tão 

ajustada ou controlada pelo contrapeso e semelhantemente está propensa a 

mover, mas não é movida até que tenha contato com c; este contato elimina 

qualquer impedimento e d inicia mover regularmente. Algo assim, ou similar a 

isso, poderia ser feito artificialmente por um perito habilidoso. A seguir, eu 

coloco que os dois movimentos de a e de b devem ser incomensuráveis, de 

modo regular e perpétuo. [...] Neste presente momento, eu coloco que a roda c 

toca a roda d, e digo que é impossível que deva tê-la tocado previamente ou 

que deveria tocá-la novamente, pois pode tocá-la somente quando os centros 

b, c, e d estão em conjunção exatamente em uma linha; e este não pôde ter 

ocorrido antes e nem novamente no futuro, como aparece da demonstração 

geométrica na primeira conclusão da segunda parte do tratado Sobre a 

Comensurabilidade e Incomensurabilidade dos Movimentos dos Céus. Disso 

segue necessariamente que a roda d iniciaria agora o movimento e nunca 

parará; e, embora como uma série de eventos não possa ocorrer na natureza, 

nem ser mostrada por habilidade material ou em matéria destrutível, nem durar 

muito [como eternamente], contudo, não contém ou não implica em nenhuma 

contradição qualquer, nem está dentro de sua própria estrutura de referência 

incoerente com a razão, mas é possível, se nós admitimos a natureza dos 

movimentos. Todas as incoerências surgem por razão do material ou de 

alguma coisa fora da estrutura de referência172. 

 

  No entanto, para que este movimento tenha se iniciado na esfera 

celeste, é necessário que os planetas estivessem em conjunção e, segundo 

Oresme, tal conjunção só aconteceria uma única vez, sendo impossível sua 

ocorrência, nem num passado distante, nem num futuro eterno. E esta única 

vez foi na geração do mundo. Sendo assim, o movimento das esferas celestes 

não poderia ter começado num mundo não gerado, pois nele não seria possível 

tal conjunção. Este argumento utilizado por Oresme reforça sua crença com 

relação a um mundo gerado e não eterno. Assim, 

 
A natureza ou qualidade e a organização arranjada dos movimentos dos 

corpos celestes é a causa natural necessária desta conjunção e do fato que 

ocorre neste tempo e também do fato que em todo passado infinito e tempo 

                                                 
172 N. Oresme. Le Livre du Ciel et du Monde, pp. 201, 203. 
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futuro nunca existiu nem pode existir outra conjunção como esta. Nenhuma 

outra causa para isto precisa ser procurada, salvo no poder das inteligências 

que movem as esferas celestes. Agora, parece que a hipótese sobre a qual 

Aristóteles baseou seu argumento está errada173. 

 

c) A Discussão acerca do Lugar e a possibilidade do Vazio 

 

Proposição 49 condenada em 1277 por Étienne Tempier: 

“Que Deus não poderia mover o céu com movimento 

retilíneo; e que a razão é que o vazio restaria”. 

 

  A definição aristotélica do que seja lugar tinha como base duas 

proposições essenciais: num sentido, lugar é o limite externo que contém o 

corpo contido; no outro, é a região para onde as coisas tenderiam a caminhar 

naturalmente. 

  Essas proposições aristotélicas trouxeram alguns 

questionamentos por não explicarem de maneira satisfatória qual deveria ser o 

lugar da última esfera, já que nada a contém, e por isso não seria capaz de 

movimento local, uma vez que este necessita de um lugar. 

  Para o historiador da ciência, Pierre Duhem, as tentativas de 

correção para esses questionamentos “podem ser divididas em dois períodos 

com características distintas174”. O primeiro período, até 1277, onde as 

tentativas de correção estavam baseadas nos princípios aristotélicos, 

oferecendo apenas soluções parciais, e, portanto, insuficientes. O segundo 

período, que se inicia em 1277, com o decreto de Tempier que, de acordo com 

Duhem, “formulou uma proposição contradizendo a filosofia aristotélica com 

relação à mobilidade da última esfera e de todo universo175”. A partir de então, 

começam a surgir teorias alternativas àquelas de Aristóteles, com relação ao 

lugar176, servindo como a base nas quais os escolásticos estruturaram seus 

conceitos acerca do que fosse lugar, movimento e vazio. 

                                                 
173 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde, p. 241. 
174 P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of 
Worlds, p. 139. 
175 Ibid., p. 179. 
176 Sobre esse ponto Duhem explicita que, embora houvesse diferenças, todas as teorias 
pareciam concordar em quatro aspectos: 1. É impossível conceber qualquer movimento local 
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  Para Oresme, na última esfera e além dela existiria um espaço 

incorpóreo divino, vazio, bastante diferente de qualquer outro pleno ou espaço 

corpóreo e que a limitação de nossos sentidos e percepções corpóreas não 

nos permitiria compreendê-lo:  

 
no lado externo dos céus, então, está um espaço vazio, incorpóreo, bastante 

diferente de qualquer outro espaço pleno ou corpóreo; tal como a extensão 

deste tempo chamado eternidade, está um tipo diferente de duração temporal, 

mesmo se mais tarde for perpétua, como tem sido declarado anteriormente 

neste capítulo. Agora, este espaço de que nós estamos falando é infinito e 

indivisível, e é a imensidão de Deus177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
se não imaginarmos uma referência, fixa por definição, com relação ao que os corpos estão 
dispostos a mover, ou permanecer em repouso, de acordo se suas posições mudam no tempo 
comparado com um termo fixo. 2. Este termo invariável é um corpo concreto, existindo 
atualmente. 3. Em particular, a revolução de uma orbe celestial requer que um centro fixo 
esteja incorporado por uma massa inteiramente imóvel. 4. Este corpo é a terra que permanece 
imóvel perpetuamente no centro do mundo. Ver P. Duhem, Medieval Cosmology: Theory of 
Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of Worlds, p. 179. 
177 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde, p. 177. 
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3.2 A teoria do impetus 
  

  Quando as autoridades eclesiásticas parisienses decretaram, 

através da proposição 49, que Deus poderia mover o céu em movimento 

retilíneo, restando um vazio atrás dele, tornaram possíveis, ainda que não 

houvesse nenhuma proposição tratando diretamente sobre esta questão, 

teorias do movimento que não dependessem do meio como agente 

responsável pela manutenção do movimento. 

  Como vimos no capítulo 1 desta dissertação, de acordo com as 

concepções aristotélicas, o ar assume papel de causa eficiente – ou motor – 

para que os movimentos contra a natureza ocorram. Para Aristóteles, o que 

mantém os corpos em movimento após ter cessado o contato entre o agente 

que os impulsiona é o ar. Assim, o vazio possibilitaria tanto a existência de 

movimentos naturais com velocidade infinita, quanto na impossibilidade da 

existência de movimentos violentos. 

  Foi principalmente no século XIV que escolásticos como Jean 

Buridan (?1300-1358) e Nicole Oresme (1320-1382) propuseram a teoria do 

impetus como alternativa àquela de Aristóteles para explicar o movimento 

violento sem que fosse necessário recorrer a um agente externo. Na teoria do 

impetus o corpo não depende do ar como agente responsável pela 

continuidade do movimento e sim da quantidade de matéria do próprio corpo. 

  Teorias alternativas às explicações aristotélicas para justificar a 

manutenção do movimento violento não eram novas. De acordo com Évora, 

Hiparcos (190-120 a.C.) e Plutarcos (50-125 d.C.) “aparentemente já tinham a 

idéia de que alguma coisa se mantinha, no corpo, ao longo de seu movimento, 

e não no meio, que seria responsável por este movimento178”. 

  Philoponos de Alexandria (?490-570), outro pensador que criticou 

a concepção aristotélica de movimento, teria elaborado uma teoria alternativa 

em que o ar funcionaria apenas como agente resistivo, afastando a crença 

aristotélica de que o meio seria a causa eficiente do movimento violento, o que 

tornaria possível sua existência no vazio. 

                                                 
178 F. R. R. Évora, A Evolução do Conceito de Inércia: De Philoponos a Galileo, p. 32. 
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  Outros pensadores também trataram sobre as questões 

aristotélicas que envolviam as causas da continuidade do movimento violento 

após a perda do contato inicial entre o corpo o propulsor. De acordo com 

Évora, “a partir do final do século XIII diversos estudiosos se dedicaram àquele 

que foi talvez o debate mais importante deste período, a saber, a discussão em 

torno do movimento179”. Alguns defendiam uma explicação em que a causa 

continuaria sendo externa e em contato contínuo com o corpo em movimento; 

outros, uma explicação em que a causa estivesse associada ao próprio corpo. 

 
a) O impetus de Jean Buridan 

 

  A relação entre motor e movido na explicação do movimento local 

aristotélico é alvo de crítica na Idade Média pelo teólogo francês Jean Buridan. 

A maior crítica recebida pela teoria aristotélica é a que diz respeito ao uso do ar 

como agente motor. Segundo Aristóteles, o ar é o agente responsável pela 

continuidade do movimento violento do corpo após ter cessado a causa inicial. 

  Para Buridan, a explicação aristotélica do movimento local não 

está bem elaborada, não explicando de maneira satisfatória os movimentos a 

que se propõe e deixando de fora outros movimentos observados na região 

terrestre. Segundo Aristóteles, no instante do deslocamento, o projétil deixa o 

lugar onde estava, e a natureza, não permitindo o vácuo envia para trás [deste 

projétil], ar, que impelirá o projétil a continuar seu movimento. É justamente 

com relação a esta função motora, ou causa eficiente do ar que Buridan indica 

três experiências em que a explicação do movimento aristotélico não resolve. 

 
A primeira experiência diz respeito ao topo (trocus) e ao moinho de ferreiro (i.e. 

roda – mola fabri) que são movidos por um longo tempo e não deixam seus 

lugares. Portanto, não é necessário para o ar seguir ao longo de tal maneira a 

encher o lugar de partida do topo deste moinho de ferreiro. Então não pode ser 

dito [que o topo e o moinho de ferreiro são movidos pelo ar] nesta maneira180. 
 

  Nesta primeira experiência, Buridan refuta a relação necessária 

apresentada por Aristóteles de substituição entre o corpo movido e o ar. A 
                                                 
179 F. R. R. Évora, A Evolução do Conceito de Inércia: De Philoponos a Galileo, p. 171. 
180 Buridan apud M. Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, p. 533. 
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teoria da mútua substituição ou antiperistasis utilizada por Aristóteles para 

explicar a continuidade do movimento violento na região terrestre parece não 

se enquadrar nesta experiência, pois estando o moinho de ferreiro em 

movimento circular preso em um eixo de rotação fixa, não deixa o lugar onde 

estava, não permitindo, assim, que o ar preencha espaços para manter este 

movimento. No entanto, o movimento deste moinho é contínuo. Além disso, 

continua Buridan na questão 03, “se você isolar o ar de todas as laterais 

próximas ao moinho de ferreiro por um tecido, o moinho não parará por isto, 

mas continua a mover por um longo tempo. Portanto não é movido pelo ar181”. 

  Com relação à segunda experiência, Buridan utiliza o exemplo de 

duas lanças parecidas, sendo que uma delas possui a extremidade posterior 

afiada: 

 
A segunda experiência é esta: Uma lança, tendo uma cônica posterior tão 

afiada como a anterior, seria movida depois de projetada tão rapidamente 

como seria sem uma cônica posterior afiada. Mas, certamente o ar seguinte 

não poderia empurrar uma extremidade afiada neste caminho, porque o ar 

seria facilmente dividido por esta agudeza182. 
 

  Assim, mais uma vez, o ar não parece ser determinante para a 

continuidade do movimento. Na terceira experiência, o exemplo está 

relacionado ao movimento de um barco na horizontal e a possibilidade da 

sensação do ar que, supostamente deveria estar mantendo o movimento do 

navio, depois de cessada a causa inicial: 

 
A terceira experiência é esta: um barco levado rapidamente no rio, mesmo 

contra o fluxo do rio, após o puxão ter cessado, não pode ser parado 

rapidamente, mas continua mover por um longo tempo. Porém, um marinheiro 

sobre o convés não sente nenhum ar vindo de trás o empurrando. Ele sente o 

ar da frente resistindo nele183. 

 

  A crítica de Buridan com relação ao movimento local e do uso do 

ar como agente motor na física aristotélica parece coerente e fica clara com os 

                                                 
181 Buridan apud M. Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, p. 534. 
182 Ibid., p. 533. 
183 Ibid., p. 533. 
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exemplos acima. No entanto, vale lembrar que tal explicação está associada ao 

sistema de mundo e à idéia de lugares naturais desenvolvidos por Aristóteles. 

Assim, a teoria aristotélica limita-se a explicar somente movimentos na vertical 

em linha reta, ou em direção ao centro do mundo ou partindo do centro do 

mundo. 

  Outro questionamento de Buridan, com relação ao ar agindo 

como motor é a capacidade deste ar manter o movimento, sustentando um 

corpo pesado durante o movimento violento ou, até mesmo em corpos com 

pesos diferentes no movimento horizontal, uma vez que ele deve agir 

continuamente no corpo após deslocamentos sucessivos. Para ele, “o ar, 

apesar do quão rápido move, é facilmente divisível. Porém, não é tão evidente 

que sustente uma pedra de peso de mil pounds projetada numa funda ou numa 

máquina184”. Então, para ele, é improvável que o ar sustente um projétil pesado 

e mantenha-o em movimento. 

  A observação de que o ar não pode ser um agente propulsor 

também é observado quando comparamos o lançamento de uma pena e uma 

pedra. Ora, sendo a pena mais leve do que a pedra seria mais facilmente 

movida pelo ar do que a pedra. No entanto, “a experiência mostra que isto é 

falso [...], pois o ar, tendo sido movido, deveria suspender, ou levar, ou mover 

uma pena mais facilmente do que algo mais pesado185”. 

  Então, o autor parece estar convencido de que o ar exerce 

apenas efeito resistivo durante o movimento e não mais como causa eficiente 

ou agente motor. No entanto, em suas observações consegue estabelecer 

algumas relações. Para ele, a continuidade do movimento relaciona-se tanto 

com o corpo a ser lançado, quanto com a ação do agente motor que estará 

impulsionando este corpo no momento do lançamento. 

  A ação deste motor sobre o corpo movido é a impressão do que 

ele [Buridan] chama de impetus ou força motiva (vis motiva), e a direção que o 

corpo venha a se movimentar dependerá da direção da qual este impetus foi 

impresso: 

 

                                                 
184 Buridan apud M. Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, p. 534. 
185 Ibid., p. 534. 
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Portanto, me parece que deveria ser dito que o motor ao movimentar um corpo 

impressiona (imprimit) nele um certo impetus (impetus) ou uma força motiva 

(vis motiva) do corpo movido, [na qual o impetus age] na direção para a qual o 

movedor movimenta o corpo movido, para o alto ou baixo, ou lateralmente, ou 

circularmente [...] É por aquele impetus que a pedra é movida após o projetor 

cessar de mover. Mas aquele impetus é continuamente diminuído (remittitur) 

pela resistência do ar e pela gravidade da pedra, que a inclina na direção 

contrária para aquela na qual o impetus estava naturalmente predisposto a 

movê-lo. Então, o movimento da pedra continuamente torna-se menor, e 

finalmente aquele impetus está tão diminuído ou corrompido que a gravidade 

da pedra a vence e move a pedra para baixo para seu lugar natural186. 

 

  Este impetus adquirido pelo corpo no momento do lançamento, 

de acordo com Buridan, será tanto maior quanto maior for a quantidade de 

matéria da qual o corpo é composto. 

 
Por isso, pela maior quantidade de matéria existente, o corpo pode receber 

mais daquele impetus e mais intensamente (intensius). Agora num corpo 

pesado e denso, em que outras coisas sendo iguais, existe mais da matéria 

primeira do que num corpo leve e raro. Conseqüentemente um corpo pesado e 

denso recebe mais daquele impetus e mais intensamente, como um ferro pode 

receber uma quantidade maior do que quando comparado com a mesma 

quantidade de madeira ou de água. Além disso, uma pena recebe um impetus 

parecido tão fracamente (remisse) que é imediatamente destruído pela 

resistência do ar. Do mesmo modo, a madeira leve e ferro pesado de mesmo 

volume e formato são movidos igualmente rápidos por um projetor e o ferro 

será movido mais longe porque o impetus impresso nele é mais intenso, pois 

não é corrompido tão rapidamente como ocorreria com um impetus menos 

intenso. Essa também é a razão pela qual é mais difícil colocar em repouso um 

grande moinho de ferreiro que move mais rapidamente do que um moinho 

pequeno, evidentemente porque no maior, em que outras coisas sendo iguais, 

existe mais impetus187. 

 

  A continuidade do movimento passa então a estar vinculada tanto 

com a velocidade de lançamento do projetor, quanto com a quantidade de 

matéria do corpo a ser lançado. Buridan desloca a causa mantenedora do 

                                                 
186 Buridan apud M. Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, pp. 534, 535. 
187 Ibid., p. 535. 
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movimento violento por duas qualidades. Uma destas qualidades continua 

sendo extrínseca, porém, não mais havendo a necessidade do contato 

contínuo, como o ar para as explicações aristotélicas. A outra qualidade é 

agora intrínseca, característica do corpo e está relacionada à sua quantidade 

de matéria. 

  No entanto, sendo este impetus uma qualidade permanente, 

associado à quantidade de matéria e à velocidade impressa pelo projetor no 

momento do lançamento, como explicar o aumento da velocidade do projétil 

durante a queda dos corpos na região terrestre? Explica Buridan que, durante 

a queda, o corpo pesado tem sua velocidade constantemente aumentada pelo 

fato de receber um impetus em seu movimento causado por sua própria 

gravidade. 

 
Desta teoria também aparece a causa da qual o movimento natural de um 

corpo pesado para baixo é continuamente acelerado (continue velocitatur). 

Pois do início só a gravidade o estava movendo. Por isso, o moveu mais 

vagarosamente, mas no movimento imprimiu-lhe um impetus. Este impetus, 

agora [agindo] junto com sua gravidade, o move. Portanto, o movimento torna-

se mais rápido; e quanto mais rápido está, mais intenso torna-se o impetus188. 

 

  Após ter definido a idéia acerca do que seja o conceito do 

impetus, Buridan chega a três conclusões: 

 
A primeira [conclusão] é que aquele impetus não é exatamente o movimento 

local em que o projétil é movido, porque ele move o projétil e o movedor produz 

movimento. Assim sendo, o impetus produz aquele movimento, e a mesma coisa 

não pode produzi-lo em si mesmo189. 

 
A segunda conclusão é que aquele impetus não é uma coisa (res) puramente 

sucessiva [...] E agora tem justamente afirmado que aquele impetus não é o 

movimento local190. 

 

                                                 
188 Buridan apud M. Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, pp. 535, 536. 
189 Ibid., p. 536. 
190 Ibid., p. 537. 
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A terceira conclusão é que aquele impetus é uma coisa de natureza permanente 

(res nature permanentis), distinta do movimento local em que o projétil é 

movido191. 

 

  Vê-se então que este conceito do impetus: 1) Não é produzido 

pelo próprio corpo, mas pelo movedor que produz seu movimento; 2) É uma 

coisa puramente sucessiva e 3) É uma qualidade de natureza permanente, 

distinta do movimento local. O autor conclui então, que seria muito mais 

interessante assumir a teoria do impetus do que outros métodos: 

 
Este método, parece para mim, deveria ser sustentado porque os outros 

métodos não parecem ser verdade e também porque todas as suas aparências 

(apparentia) estão em harmonia com este método192. 

 

b) O impetus de Nicole Oresme 

 

  Outros escolásticos do século XIV também deram suas 

contribuições para tentar estabelecer uma teoria em que a continuidade do 

movimento violento dos corpos pesados deixasse de ser explicada pela ação 

do ar. Entre eles, é comum encontrarmos o nome de Nicole Oresme. 

  A definição do conceito de impetus de Oresme não diverge muito 

daquela estabelecida por Buridan. A diferença entre os dois é com relação a 

maneira como cada um explica a mudança da velocidade dos corpos em 

queda (ou em ascensão). 

  Conforme Buridan, o impetus é adquirido no momento do 

lançamento pelo movedor que transfere para o corpo esta qualidade. Para 

Oresme, o impetus é transferido em três estágios ou partes: 

 
O primeiro estágio é quando o objeto móvel está em contato com o agente que 

causa a violência; naquele momento a velocidade aumenta e, se não existe 

nenhum impedimento acidental, a geração ou aceleração da velocidade 

aumenta. Disso segue que o aumento desta qualidade ou tensão também 

aumenta. O segundo estágio é quando o corpo movido violentamente é 

separado do agente ou primeiro movedor, então a velocidade aumenta, mas a 

                                                 
191 Buridan apud M. Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, p. 537. 
192 Ibid., p. 535. 
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geração, fortalecendo o aumento da rapidez, torna-se menor, e menor, e 

finalmente pára; e naquele momento a própria velocidade e a qualidade ou 

tensão não aumenta mais. O terceiro estágio começa; então a qualidade 

natural do objeto em movimento e seu peso reduzem esta qualidade ou tensão 

que atua contra seu movimento natural tal que a violência diminui e finalmente 

pára. Desta forma e em nenhuma outra nós podemos explicar as aparências 

de todos os experimentos que nós podemos observar com movimento violento, 

tanto os que estão em movimento reto para cima ou alto, quanto os que estão 

em linha reta para baixo, em diagonal, ou circular193. 

 

  Nesta modificação proposta por Oresme, o impetus adquirido pelo 

corpo passa a estar associado não somente à velocidade de lançamento do 

projetor e à sua quantidade de matéria, mas também à variação de velocidade 

(aceleração) que está sujeito durante o movimento. 

  Isto explicaria de maneira ainda mais satisfatória a diminuição da 

velocidade dos corpos pesados durante a subida e o conseqüente aumento na 

descida, permitindo explicar a continuidade do movimento de oscilação dos 

pêndulos. 

 
Por este tipo de peso, que aumenta com a queda do objeto, nós entendemos 

que seja uma propriedade acidental cuja causa é o aumento da velocidade, 

como eu expliquei anteriormente nas minhas Questões acerca do sétimo livro 

da Física. E esta propriedade ou qualidade pode ser chamada impetuosidade, 

e não é chamada propriamente de peso. Pois se uma abertura fosse feita 

daqui até o centro da terra e mais adiante e um objeto pesado caísse através 

dessa abertura ou buraco, alcançaria o centro, passaria mais adiante e 

começaria ir para cima por razão desta propriedade adquirida e acidental; 

então cairia novamente e vindo e indo várias vezes tal como nós podemos 

observar no caso de um objeto pesado pendurado numa viga por uma corda 

longa. Portanto, visto que esta propriedade provoca o movimento para cima de 

um corpo pesado, não é definitivamente o mesmo que o peso194. 

 

 

 

 

                                                 
193 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde, p. 417. 
194 Ibid., p. 145. 
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3.3 A possibilidade do movimento diurno da Terra 
 

  Embora as explicações aristotélicas sobre o funcionamento de um 

universo onde os planetas estivessem incrustados em esferas em movimento 

circular ao redor de uma Terra fixa em seu centro tenham dominado o 

pensamento ocidental por aproximadamente dois mil anos, outras explicações 

dotando a Terra de algum tipo de movimento foram desenvolvidos por alguns 

antigos ainda no século V a.C., entre as quais se encontram a de Heráclides de 

Pontos (387-315/310 a.C.) e a de Aristarchos de Samos (310-230 a.C.)195. 

  Heráclides de Pontos, contemporâneo de Aristóteles, e talvez 

aluno de Platão, considerava que Mercúrio e Vênus giravam ao redor do Sol 

como satélites e que este, juntamente com os outros planetas, girava em torno 

da Terra. A Terra por sua vez possuía um movimento em torno de seu próprio 

eixo no centro do universo. 

  Aristarchos de Samos, diferentemente de Heráclides, deslocou a 

Terra do centro do universo. Para ele, a Terra possuía dois movimentos: um 

circular ao redor do Sol e outro em torno do próprio eixo. Sobre a descrição 

desse sistema, afirma Archimedes (287-212 a.C.) no Arenarius: 

 
Você (Rei Gelon) está ciente de que o ‘Universo’ é o nome dado por muitos 

astrônomos a esfera cujo centro é o centro da Terra, que seu raio é igual a 

linha reta entre o centro do Sol e o centro da Terra... Mas Aristarchos publicou 

um livro considerando certas hipóteses, no qual aparece, como conseqüência 

destas suposições, que o Universo é muitas vezes maior que o ‘Universo’ 

mencionado acima. Suas hipóteses são que as estrelas fixas e o Sol 

permanecem imóveis, que a Terra gira em torno do Sol em uma circunferência 

de um círculo, o Sol repousa no meio da órbita, e que a esfera das estrelas 

fixas, situada ao redor do mesmo centro que o Sol, é tão grande que o círculo, 

no qual ele supôs a Terra revolver, mantém uma proporção tão grande em 

relação à distância das estrelas fixas quanto o centro da esfera mantém em 

relação a sua superfície196. 

 

                                                 
195 A dissertação de mestrado de M. H. O. Lopes, A Retrogradação dos Planetas e Suas 
Explicações: Os Orbes dos Planetas e Seus Movimentos da Antiguidade a Copérnico, Puc, 
2001, trata com mais profundidade alguns dos aspectos das explicações de Aristarchos de 
Samos para o Universo. 
196 Archimedes apud F.R.R. Évora. A Revolução Copernicana-Galileana, p. 35. 
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  A teoria de Aristarchos obteve pouco sucesso por não explicar de 

maneira satisfatória alguns fenômenos, como a desigualdade das estações, e 

por contrariar a doutrina aristotélica, dominante na época. 

  No século II, o modelo aristotélico fora modificado por Ptolomeu, 

que adotou o sistema de epiciclo e deferente, tentando mostrar todos os 

fenômenos celestes como resultados de movimentos regulares e circulares. 

Essas modificações fizeram com que o sistema de Ptolomeu fosse o mais 

exato e o mais amplamente aceito durante a Idade Média. 

  No entanto, o conjunto de princípios e causas envolvidos para a 

explicação da região celeste – e da terrestre – era basicamente aristotélico, e, 

portanto, as causas dos movimentos dos corpos nesta região continuavam 

distintas das causas do movimento dos corpos na região terrestre. 

  Já no século XIV, Jean Buridan, explicaria o movimento dos 

corpos celestes como sendo um resultado de um impetus impresso pelo 

Criador no momento da criação. Como o céu não ofereceria nenhuma 

resistência contrária à diminuição deste movimento impresso no momento da 

criação, ele continuaria a mover-se da mesma maneira. De acordo com as 

explicações de Buridan, 

 
Visto que a Bíblia não declara que inteligências apropriadas movem os corpos 

celestes, poderia ser dito que não parece necessário colocar inteligências 

deste tipo, pois estaria resolvido que Deus, quando Ele criou o mundo, moveu 

cada uma das orbes celestes como Ele quis, e elas são movidas até agora pelo 

impetus que Ele lhes deu pois, não havendo resistência, este impetus nem 

corromperá nem diminuirá197. 

 

  Alguns historiadores da ciência, como Alistair C. Crombie, 

referem-se à esta utilização do impetus como sendo “uma tentativa para incluir 

ambos os movimentos terrestres e celeste em um simples sistema da 

mecânica198”. Apesar de ter utilizado uma mesma teoria para explicar tanto o 

movimento na região celeste quanto na região terrestre, não se pode afirmar 

que essa tivesse sido a pretensão de Buridan ao formular esse conceito. 

                                                 
197 Buridan apud M. Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, pp. 536. 
198 A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science, p. 73. 
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  Além de sua utilização para que se pudessem explicar num único 

conceito os movimentos nas duas regiões, a teoria do impetus foi utilizada na 

discussão escolástica sobre o movimento dos corpos terrestres numa Terra em 

movimento diurno. 

  Entre os escolásticos envolvidos nessa discussão estão Jean 

Buridan e Nicole Oresme. O primeiro utilizará o conceito do impetus para 

defender uma Terra fixa no centro do Universo e o segundo, para argumentar 

favoravelmente acerca de um possível movimento diurno terrestre. 

  Para defender sua crença de uma Terra imóvel, faz uso de um 

argumento utilizado por Ptolomeu no qual uma flecha após ser lançada para 

cima cai no mesmo lugar a partir do qual fora lançada. Para ele, 

 
Os defensores [da possibilidade da rotação da Terra] afirmam que isto 

acontece porque o ar, movendo-se com a Terra carrega a flecha, embora ela 

pareça-nos mover-se simplesmente em linha reta, pois ela é carregada adiante 

conosco. Portanto nós não percebemos aquele movimento pelo qual ela é 

carregada com o ar. Mas este subterfúgio não é suficiente, pois o violento 

impetus da flecha ao subir resistiria ao movimento lateral do ar, de tal forma 

que ela não se moveria tanto quanto o ar199. 

 

  Consciente dos argumentos envolvidos na defesa de uma Terra 

fixa, Oresme apresenta três situações que pareciam dificultar a crença num 

possível movimento diurno. A cada uma delas ele contra-argumenta afim de 

deixar claro que tais situações ou estão mal resolvidas ou também poderiam 

ser observadas numa Terra com movimento axial. 

  A primeira dificuldade: 

 
Nós podemos ver com nossos olhos o surgimento e o desaparecimento do Sol, 

da Lua, e de várias estrelas, ao mesmo tempo outras estrelas ao redor do pólo 

ártico. Sendo assim, sempre o mesmo efeito é esperado para o movimento dos 

céus, [...], e, portanto, os céus movem com movimento diário200. 

 

  O primeiro contra-argumento: 

 
                                                 
199 Buridan apud F. R. R. Évora, A Revolução Copernicana-Galileana, p. 72. 
200 N. Oresme, Le Livre du Ciel et do Monde. p. 521. 
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Da mesma maneira, se um homem nos céus, movesse e levasse ao longo de 

seus movimento diário, poderia parecer que a terra distintamente e suas 

montanhas, vales, rios, cidades e castelos, pareceriam para ele que a terra 

estava movendo em movimento diário, tal como para nós sobre a terra parece 

ainda que os céus estão movendo. Igualmente, se a terra movesse com 

movimento diário e os céus estivesse em repouso, pareceria para nós que a 

terra estava imóvel e que os céus aparentaria mover; e isto  pode ser facilmente 

imaginado por alguém com clara compreensão201. 

 

  A segunda dificuldade para uma terra em movimento diurno seria a 

existência de um vento muito forte vindo da direção contrária. 

  Para este segundo argumento: 

 
a resposta parece ser que, de acordo com esta opinião, não somente a terra 

move, mas também com ela a água e o ar, como nós declaramos acima, 

embora, a água e o ar aqui embaixo podem ser movidos em adição pelos ventos 

ou por outras forças202. 

 

  O terceiro argumento foi utilizado por Ptolomeu para defender uma 

Terra fixa. Ele consiste da observação da trajetória descrita por uma flecha ou 

pedra ao ser lançada para cima203. 

 
Se alguém estivesse num bote movendo rapidamente em direção à Leste e 

disparasse uma flecha em linha reta para cima, não cairia no bote, mas distante 

dele, para trás em direção a Oeste. Igualmente, se a terra move desse modo 

muito rápido girando de Oeste para Leste e se alguém lançar uma pedra em 

linha reta para cima, não cairia de volta no lugar de que fora lançada, mas 

distante para o Oeste204. 

 

  A resposta a esta argumentação parece ser a mais complicada (e 

por isso mais extensa). O bispo de Lisieux descreve uma série de exemplos 

envolvendo situações que, de acordo com as crenças aristotélicas, parecem não 

                                                 
201 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. p. 523. 
202 Ibid., p.525. 
203 Foi apoiado nesta argumentação, juntamente com seu conceito do impetus, que Buridan 
defendeu a imobilidade da Terra. 
204 Ibid., p. 521. 
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estar bem resolvidas. No fim ele justifica que contra a possibilidade do 

movimento diurno nenhum argumento é conclusivo. 

  O primeiro exemplo desta última dificuldade trata da percepção que 

se tem dos movimentos: 

 
se um homem estivesse num navio movendo rapidamente em direção à leste 

sem estar consciente do movimento e se ele puxasse sua mão em linha reta 

para baixo ao longo do mastro do navio, pareceria para ele que sua mão foi 

movida com um movimento retilíneo; então, de acordo com esta teoria parece 

para nós que a mesma coisa ocorre com a flecha que é lançada em linha reta 

para baixo ou para cima205. 

 

  O segundo exemplo discute os movimentos compostos, pois a 

definição de movimentos mistos não é bastante clara, portanto “aqui, estão duas 

coisas que necessitam de esclarecimento. Uma é para explicar as 

características dos movimentos mistos; [...] outra é para explicar a composição 

destes movimentos206”. A este respeito, parece não haver exemplos satisfatórios 

no De Caelo. Oresme usa como exemplo o movimento ascendente de uma 

mosca em uma flecha lançada horizontalmente. 

 
Se uma lança for lançada em linha reta horizontalmente e uma mosca 

caminhado diretamente para cima sobre a lança, o movimento da mosca seria 

composto de dois movimentos retilíneos, isto é 1) aquele movimento que 

compartilha com a lança e 2) seu movimento retilíneo próprio para cima sobre 

a lança; desta maneira seu movimento atual descreveria uma linha diagonal207. 

 

  O movimento de dois botes é então, tomado como terceiro 

exemplo: 

 
Por exemplo, se um homem está num bote a, que está movendo muito 

tranquilamente com velocidade ou alta ou baixa, e se este homem não vê nada 

exceto outro bote b, que move precisamente como o bote a, o primeiro homem 

permanecendo em pé, eu afirmo que para este homem parecerá que nenhum 

dos botes está movendo. Se a está em repouso enquanto b move, ele estará 

                                                 
205 N. Oresme, Le livre du Ciel et du Monde. p. 525. 
206 Ibid., p. 63. 
207 Ibid., pp. 63,65. 
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consciente que b está movendo; se a move e b está em repouso, parecerá 

para o homem em a que a está em repouso e b está movendo, tal como antes. 

Então, se a parou uma hora e b moveu, e durante a próxima hora ocorreu 

inversamente que a moveu e b repousou, este homem não seria capaz de 

sentir esta mudança ou variação; pareceria para ele que todo este tempo b 

estava movendo. Este fato é evidente da experiência, e a razão é que os dois 

corpos a e b tem um relação um com o outro tal que, quando a move, b 

repousa e, ao contrário, quando b move, a repousa208. 

 

  Contra-argumentando com estes exemplos e sabendo das 

dificuldades envolvidas, Oresme passa a discutir então, não o fato de 

observarmos a flecha subir e descer, mas o próprio conceito de movimento. 

“Eu tomo como fato que o movimento local pode ser observado somente se 

nós pudermos levar em consideração que um corpo assume uma posição 

diferente com relação a outro corpo209”. 

  Estendendo essa nova condição, de que o movimento seja um 

conceito relativo e não absoluto, para um sistema onde a Terra esteja 

envolvida: 

 
Eu digo, portanto, que, se a mais alta das duas partes do mundo [...] fosse 

movida hoje em movimento diário – como é – e a parte mais baixa mantida 

imóvel e se amanhã o contrário for ocorrer tal que a parte mais baixa for 

movida por movimento diário e a mais alta – isto é, os céus, etc. – mantida em 

repouso, nós não seremos capazes de sentir ou perceber esta mudança, e 

todas as coisas aparecerão exatamente da mesma maneira, hoje e amanhã 

com relação a esta mudança210. 

 

  Como se estará assumindo que a Terra está em movimento e os 

céus em repouso, ao invés de ser o contrário, o movimento aparente 

continuaria sendo o mesmo, o que, de acordo com o bispo de Lisieux em nada 

contradiria as Escrituras Sagradas: 

 
nós podemos responder da mesma maneira que no tempo de Joshua o sol 

parou e que no tempo de Hezekiah ele retornou, mas somente aparentemente 

                                                 
208 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. p. 523. 
209 Ibid., p.523. 
210 Ibid., p. 523. 
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desse modo; pois, de fato, era a terra que parou o movimento no tempo de 

Joshua e que depois no tempo de Hezekiah avançou ou acelerou seu 

movimento; qualquer ocorrência que nós preferirmos acreditar, o efeito seria o 

mesmo211. 
 

  Mas se é possível assumirmos que a Terra e não o céu está em 

movimento diurno, como explicar sua continuidade, já que o movimento circular 

é não natural para este elemento? A essa pergunta, o bispo de Lisieux parece 

não possuir uma resposta convincente, mas justifica-se ao apontar que o fogo, 

de acordo com as crenças aristotélicas, também não poderia ser arrastado pelo 

éter pelo contato entre eles212, pois “a superfície côncava dos céus é tão mais 

altamente refinada, [...], que passa sobre a esfera do fogo sem atrito, puxando, 

ou empurrando213”. 

  Este movimento da esfera do fogo não poderia então ser causado 

pelos céus, mas “necessariamente por sua natureza e forma ou por alguma 

inteligência ou influência celestial214”. Ora, afirma Oresme, “exatamente o 

mesmo poderia ser dito por outro que mantêm que a terra tem rotação diurna e 

que a esfera do fogo permanece em repouso215”. 

  Outra dificuldade encontrada é a de explicar como então ocorrera 

o início deste possível movimento da Terra? 

  Diferentemente do que fizera Buridan, ao utilizar sua versão da 

teoria do impetus para explicar o primeiro movimento dos corpos celestes, a 

modificação introduzida por Oresme para que o impetus explicasse o aumento 

da velocidade dos corpos em queda impedia que fosse utilizada para esse fim, 

uma vez que a experiência mostra que o possível movimento diurno da Terra é 

uniforme. 

  A esta dificuldade o bispo de Lisieux parece não responder. No 

entanto, antes dele iniciar a discussão acerca da possibilidade do movimento 

diurno, encontramos sua explicação para o movimento constante dos céus: 

 

                                                 
211 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. p. 531. 
212 “Flui em circulo [o fogo] ao ser arrastado pela rotação do universo. De fato, o fogo é vizinho 
ao elemento superior e o ar ao fogo”. Aristóteles, Meteorológicos I, 341a. 
213 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. pp. 529, 531. 
214 Ibid., p. 531. 
215 Ibid., p. 531. 
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E esses poderes são tão controlados, temperados e harmonizados com as 

resistências que os movimentos são feitos sem violência; e com exceção da 

violência, não é de maneira alguma como um homem fazendo um relógio e 

permitindo ir e ser movido por ele próprio. Então Deus deixou os céus para ser 

movido continuamente de acordo com as proporções que suas forças motoras 

tem para suas resistências, e com a ordem estabelecida216. 

 

  Após apresentar suas respostas para aqueles que são contrários 

à possibilidade do movimento diurno terrestre, Oresme acaba por afirmar que, 

como eles, acreditam no movimento diurno, mas que os argumentos utilizados 

para justificar uma Terra fixa não são conclusivos e que se poderia acreditar 

que a Terra move e não os céus: 

 
Contudo, todos mantêm, e eu mesmo penso, que os céus movem e não a 

terra: Pois Deus estabeleceu que o mundo não fosse movido, apesar das 

razões contrárias pela qual elas não são persuasões claramente conclusivas. 

No entanto, após considerando tudo que tem sido dito, nós poderemos então 

acreditar que a terra move e não os céus, pois o oposto não é claramente 

evidente217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 N. Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde. p. 289. 
217 Ibid., pp. 537, 539. 
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CONCLUSÃO 
 

  A análise dos comentários feitos no Le Livre du Ciel et du Monde 

sobre o De Caelo, acerca da possibilidade do movimento diurno da Terra, nos 

revela intrincados problemas teológicos e filosóficos que, articulados num 

mesmo pensador, encontram de um lado um sistema de mundo organizado, 

coerente com princípios e causas que o regem; de outro, os dogmas da fé 

católica. Sendo assim, outra interessante questão acabou sendo suscitada: 

aquela que trata da estrutura do mundo tal qual formulada por Aristóteles. 

  Embora estas duas questões não necessitam serem 

apresentadas de forma interligada, foi através da crença num sistema 

hierarquizado e da composição dos corpos, que Aristóteles elaborou suas 

explicações para o movimento local. Para ele, o mundo é único, não foi gerado 

nem será destruído, possui formato esférico e a Terra, fixa, ocupa a posição 

central. É o absolutismo destas crenças que acabaria sendo alvo de críticas por 

parte da Igreja ao estar limitando os poderes de Deus. 

  Utilizando-se ora de argumentos lógicos, ora de argumentos 

teológicos, Nicole Oresme, comenta o sistema de mundo aristotélico 

demonstrando outras possibilidades em que o mundo poderia existir. 

Demonstra por argumentos lógicos que seria possível a existência de mundos 

plurais e também uma Terra em movimento axial. 

  Apesar de, em ambos os casos, os argumentos utilizados 

possuírem relação com o conceito do movimento local aristotélico, é na 

explicação do movimento local, na região terrestre e celeste, que aparecem as 

maiores dificuldades. 

  Uma dessas dificuldades é a de que numa Terra em movimento 

axial algumas trajetórias deveriam ser observadas, como o exemplo utilizado 

por Ptolomeu, de que uma flecha lançada verticalmente para cima deveria 

apresentar uma trajetória ‘parabólica’, não retornando ao ponto de lançamento. 

De acordo com as explicações aristotélicas, o movimento da flecha seria 

separado em duas partes: violento ao se afastar do centro do mundo e natural 

ao se aproximar do centro do mundo. Tanto o movimento violento quanto o 

natural ocorreria por haver causas que funcionariam como motor que o 
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manteriam. Para Oresme, as explicações aristotélicas para o movimento 

violento parecem não estar bem resolvidas. 

  Buridan, ao discutir o movimento violento, já havia proposto que 

no momento do lançamento certo impetus seria impresso nos corpos. Este 

impetus seria maior ou menor dependendo da quantidade de matéria ou da 

velocidade de lançamento e deslocaria a causa eficiente do ar para o próprio 

corpo. Assim, a causa para a continuidade do movimento após a perda do 

contato inicial entre o móvel e movedor deixaria de ser extrínseca e passaria a 

ser intrínseca. Este impetus seria uma propriedade permanente, sendo 

utilizado inclusive para explicar o movimento dos corpos celestes. 

  Ao modificar a teoria do impetus, de Buridan, acrescentando que 

o lançamento ocorresse em três partes, Oresme possibilitou a explicação de 

movimentos verticais acelerados, ou seja, corpos que estariam se afastando ou 

se aproximando do centro do mundo. 

  Com sua versão da teoria do impetus e inserido num contexto em 

que seus comentários levam mais em consideração argumentos relativos, 

muitas vezes apoiados no poder ilimitado de Deus, em detrimento dos 

argumentos absolutos aristotélicos, Oresme não só discute a possibilidade de 

outras estruturas possíveis para o mundo, como também o movimento dos 

corpos numa Terra com possível movimento diurno. Assim, por exemplo, no 

lançamento vertical, os corpos também estariam participando do movimento 

diurno, deixando a impressão de estarem em movimento numa Terra imóvel. 

  Outra dificuldade com relação ao movimento local diz respeito à 

origem do movimento circular e eterno na região celeste que, de acordo com as 

crenças aristotélicas, estaria no Primeiro Motor Imóvel. 

  Para Buridan, crítico de um sistema onde a terra estaria em 

rotação axial, este movimento poderia ser explicado como sendo o resultado de 

certo impetus impresso por Deus nas esferas celestes no momento da criação. 

Como nesta região não há nenhuma inclinação contrária a este movimento, 

elas continuariam movendo eternamente. 

  Embora alguns historiadores da ciência, como Thomas S. Kuhn, 

afirmem que “nos textos de Buridano, talvez pela primeira vez, o céu e a terra 

estavam pelo menos experimentalmente sujeitos a um único conjunto de leis, e 

que a mesma sugestão foi continuada mais tarde pelo aluno de Buridano, 
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Oresme218”, nos parece que ao formular seu conceito de impetus, Buridan 

estava mais preocupado com os movimentos da região terrestre do que com os 

movimentos da região celeste. 

  Enquanto a teoria do impetus, de Buridan, dependia apenas da 

quantidade de matéria e da velocidade de lançamento dos corpos, o que 

possibilitava explicar o movimento uniforme dos céus; o conceito do impetus de 

Oresme estava relacionado com o movimento de corpos acelerados, tornando 

difícil sua utilização para explicar tanto o movimento uniforme dos céus, quanto 

o possível movimento terrestre, diferentemente do que afirma Kuhn. 

  Ao invés disso, diferentemente de nossa hipótese inicial, não 

encontramos qualquer comentário feito por Oresme no Le Livre que 

relacionasse a utilização de seu conceito de impetus como causa para um 

possível movimento diurno da Terra. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
218 T. S. Kuhn, A Revolução Copernicana, p. 145. 
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