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• Significado de Filosofar

• v.i.
1. Pensar, matutar ou refletir acerca de questões filosóficas;
2. (Pejorativo) Dissertar de um modo complexo e pretensioso 
acerca de qualquer assunto.
(Etm. do latim: philosophāri)



Leucipo

• Possivelmente o primeiro filósofo atomista de que se tem
notícia, Leucipo foi um filósofo grego do século V a.C., mestre
de Demócrito, o filósofo grego que melhor desenvolveu a posição
atomista. Tal posição trata da hipótese de que todos os objetos do mundo
são constituídos por pequenas partículas indivisíveis.

• Há controvérsia sobre a real existência de Leucipo, uma vez que, de acordo
com Diógenes Laércio, Epicuro afirmou que Leucipo nunca existiu, e vários
compiladores, como Trasilo de Alexandria, compilaram trabalhos acerca do
atomismo sem incluir Leucipo. Este tipo de controvérsia foi tema de
discussões por muitos anos no século XIX, especialmente no meio
acadêmico alemão. Não obstante, o consenso atual é de que Leucipo é um
personagem histórico real.

https://www.infoescola.com/quimica/atomismo/
https://www.infoescola.com/filosofos/democrito/
https://www.infoescola.com/filosofos/epicuro/


• De acordo com os registros de Aristóteles, Leucipo seria o criador da posição atomista, sendo
Demócrito, como discípulo, aquele que a desenvolveu, continuando o trabalho de seu mentor.

• A posição de Leucipo era de que os seres não admitiam a presença de vácuo e que, por outro lado, o
movimento não era possível na ausência e vácuo. O vácuo, para Leucipo, seria o não-ser, a ausência
de átomos, e os seres e outros objetos do mundo seriam coleções de átomos. Um vez que o
movimento não é possível sem o vácuo, e sabemos que há movimento, deve haver vácuo. Uma vez
que objetos são compostos de algo, e objetos existem, este algo que os compõe existe, e podemos
investigar do que se trata. Esta distinção deixa claro que Leucipo não estava interessado na discussão
conceitual entre "seres" e "não-seres", mas em apontar uma hipótese direta e material para explicar
a existência, preferindo trabalhar a distinção "cheio" e "vazio", ou "vácuo".

• o todo seria composto de dois elementos, o cheio e vazio, e os mundos são formados quando os
átomos se aglomeram e do movimentos destes átomos surgem as estrelas. Em uma região qualquer,
muitos átomos, de diversas formas, saem do ilimitado para o vasto espaço vazio, este movimento
forma um vórtex no qual os átomos empurram-se uns contra os outros, gerando mais movimento. E,
os átomos são tão numerosos que o giro da aglomeração se desequilibra, assim, as luzes emitidas
passam para o espaço vazio do lado de fora, como se estivessem a ser peneiradas; o restante
continua em conjunto e tornando-se emaranhados seguem seu circuito para formar um sistema
esférico primário. Mais e mais átomos se aglomeram e a camada externa da aglomeração vai se
tornando mais fina e expandindo, pelo movimento dentro deste sistema, a Terra começa a se formar,
devido a aglomeração de átomos no centro. Quando alguns destes componentes secam e giram em
conjunto com o vórtex, eles entram em combustão, devido a velocidade de seu movimento, e
transformam-se na substância das estrelas.

https://www.infoescola.com/filosofia/aristoteles/
https://www.infoescola.com/quimica/atomo/


Leucipo e Demócrito



Demócrito

• Seguiu o caminho da filosofia racionalista científica e é
reconhecido como o filósofo grego que mais contribuiu para o
desenvolvimento da posição atomista. Como não havia
distinção clara entre filosofia e ciência na Grécia do século IV
a.C., e como a posição atomista de Demócrito é muito
semelhante aos desenvolvimentos do século XIX, acerca da
compreensão da estrutura atômica, Demócrito é mais
reconhecido como cientista do que filósofo, sendo considerado
por autores modernos como o pai da ciência como a
conhecemos hoje.

https://www.infoescola.com/quimica/atomismo/


• Derivando de sua posição materialista geral, a posição de
Demócrito acerca da natureza dos objetos do mundo dava
conta de que tudo é composto de partículas indestrutíveis,
entre as quais existe espaço vazio. Embora sejam
geometricamente divisíveis, estas partículas são fisicamente
indivisíveis, infinitas em quantidade e sempre estiveram em
movimento. Quanto ao que hoje conhecemos como "peso
atômico", a posição de Demócrito ainda é discutida, devido a
pouca informação, mas se sabe que a sua posição comportava
uma variedade de formas e tamanhos de átomos, chegando a
afirmar diretamente a existência de átomos mais pesados que
outros.



• Esta variedade de átomos seria importante para explicar a diferença de
solidez dos objetos no mundo. Demócrito utilizou os sentidos humanos (
tato, olfato, visão, audição e paladar) para oferecer analogias que nos
possibilitassem ter uma imagem dos átomos, distinguindo-os em formas,
tamanhos e a maneira como se agrupam. Os átomos de Demócrito são
sólidos inertes que interagem uns com os outros mecanicamente, alguns
são pontiagudos, outros são lisos, escorregadios, e outros mais rígidos,
quanto às conexões, supunha-se que possuíam ganchos e encaixes para
possibilitar que se agrupassem. Por esta descrição, especialmente de sua
forma de agrupação, podemos dizer que, a despeito do nome, os átomos
de Demócrito são mais semelhantes ao conceito moderno de molécula do
que ao conceito moderno de átomo.

https://www.infoescola.com/biologia/sistema-sensorial/
https://www.infoescola.com/quimica/atomo/
https://www.infoescola.com/quimica/molecula/


Juntos propuseram:

• A palavra “átomo” vem do grego (a=não, tomo=divisão) e
significa “algo que não pode ser cortado”, pois se acreditava
que átomos eram indivisíveis e a matéria era composta por
essas minúsculas partículas elementares, de várias formas e
tamanhos. A prova disso seria a infinidade de substâncias
existentes na natureza, cada uma delas com formatos e
características diferentes.



• Segundo eles, cada substância possuía seu tipo de átomo e
este variava de acordo com as propriedades da mesma. Por
exemplo, uma substância no estado líquido teria átomos
arredondados (por isso, escoavam) e no estado sólido se
apresentaria como átomos pontiagudos.

E mais! Acreditavam que átomos eram eternos.



• Hoje, temos conhecimento de que os átomos não são
indivisíveis e nem tão pouco eternos. Eles podem ser rompidos
(fissão nuclear) e até mesmo destruídos. Mas não podemos
deixar de considerar esta linha de estudo traçada por nossos
ancestrais, pois ela permitiu à ciência dar seus primeiros
passos até à Idade Moderna e chegar a um estágio avançado,
tal qual é atualmente.



Atividade

1-Assista ao vídeo, o nosso amigo átomo de Walt Disney. O Link
está logo abaixo.

2- Anote os aspectos relacionados ao átomo que já estudamos.

Obs.: este vídeo é antigo, talvez nem seus pais o tenham visto.

https://www.youtube.com/watch?v=TW1HTyTissw

https://www.youtube.com/watch?v=TW1HTyTissw

