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A concepção sobre o cosmo e a composição da matéria na antiguidade 
 

A preocupação sobre a constituição do cosmo e a matéria que o forma é antiga, havendo registros 
sobre o assunto já entre os povos que habitavam a Mesopotâmia. No entanto, as idéias que tiveram maior 
impacto sobre o desenvolvimento futuro da ciência moderna estão ligadas aos filósofos gregos antigos, através 
de duas teorias sobre a constituição da matéria, o Atomismo e a Teoria dos Quatro Elementos. A abordagem 
empregada nestes dois modos de descrição do mundo natural era baseada no raciocínio, ao invés do 
empirismo, não se preocupando com a verificação prática de suas hipóteses e conclusões. 

O Atomismo grego está ligado aos nomes de Leucipo de Mileto (nascido ao redor de 500 A.C.) e 
Demócrito de Abdera (470/460 – 370/360 AC). Demócrito foi discípulo e depois sucessor de Leucipo. Embora a 
Demócrito seja atribuída uma produção grande, nenhuma obra sua, ou de Leucipo, chegaram até os dias de 
hoje. Assim, tudo que se sabe sobre suas obras vem de citações em obras de outros autores. 

Leucipo afirmava que o universo é infinito, formado por uma parte vazia e uma parte cheia. 
Na parte cheia do universo, que representa a matéria, estariam as partículas fundamentais, em movimento 
contínuo no vazio, regido pela razão e necessidade. Por falta de documentação escrita, e a ligação estreita 
entre o mestre o discípulo, torna-se praticamente impossível determinar qual o papel desempenhado por cada 
um no estabelecimento do Atomismo. Acredita se que Demócrito tenha sido responsável pela expansão dos 
conceitos de Leucipo, e tenha postulado que as partículas fundamentais de Leucipo são os átomos (do grego, a: 
partícula de negação, e tomos: divisão, com átomo significando não divisível). 

Segundo Demócrito, o cosmo – que inclui o mundo e todas as coisas, inclusive a alma – é formado por 
um turbilhão de átomos de diferentes formatos em movimento constante, regido pela razão e necessidade, 
infinitos em número e essência, um para cada tipo de elemento existente. As qualidades que os corpos 
possuem tais como cor, sabor, odor, forma, são decorrentes de suas propriedades extrínsecas, pois os átomos 
só têm propriedades geométricas, forma e grandeza. Com os choques entre eles, alguns átomos se unem para 
formar um corpo diferente, devido às suas características coincidentes. Por vezes, os choques entre os átomos 
não resultam em transformações, por que suas formas não se encaixam. Dessa maneira, dessas interações 
entre os átomos ocorreria a formação de todas as coisas que conhecemos, que depois se dissolveriam no 
mesmo turbilhão de átomos das quais surgiram. Na concepção de Demócrito o cosmo não é determinado por 
um poder que está acima dele, e que o submetesse a algum plano ou finalidade, tal como deuses. Por esta 
razão Demócrito é considerado o primeiro filósofo materialista da História. 
 

Uma análise das idéias de Demócrito indica que o raciocínio que o teria levado a propor a existência 
do átomo, uma parte da matéria após a qual não poderia mais ocorrer divisão da mesma é o seguinte: o 
movimento da matéria pressupõe a existência do vazio, no qual a matéria se desloca; se fosse possível dividir a 
matéria infinitamente em partes cada vez menores no vazio, ela não teria consistência, e nada poderia se 
formar a partir da diluição cada vez maior da matéria no vazio. Daí, para explicar a existência do cosmo tal 
como o conhecemos, concluiu que a divisão da matéria não pode ser infinita, e que há um limite indivisível, o 
átomo. 

A outra teoria sobre a constituição do cosmo, a Teoria dos Quatro Elementos, está associada aos 
nomes de Empédocles e Aristóteles. Empédocles (495/490 – 435/430 A.C.) propôs que a matéria seria 
constituída por quatro princípios: água, ar, fogo e terra. Aristóteles (384-322 AC) se opôs ao Atomismo, e 
adotou e ampliou a idéia de Empédocles, propondo que existiria uma matéria prima que constituiria a base de 
formação de todas as substâncias existentes. 

Esta matéria-prima seria formada pelos quatro elementos propostos por Empédocles. Cada um destes 
elementos, por sua vez, seria formado por duas de quatro qualidades: quente, frio, seco e úmido. As 
combinações destas quatro qualidades, duas a duas, dariam origem a seis pares distintos, mas dois deles são 
incompatíveis – quente/frio, seco/úmido - pois um corpo não pode ser ao mesmo tempo quente e frio, ou seco 
e úmido. Estas idéias são representadas pelo esquema abaixo, no qual os elementos e as qualidades são 
dispostos em pares antagônicos. O elemento fogo, por exemplo, é caracterizado pelas qualidades quente e 
seco, enquanto que o elemento terra pelas qualidades seco e frio. Nesta interpretação, as transformações da 
matéria são decorrentes das mudanças de suas qualidades e formas, e o elemento fogo poderia ser 
transformado no elemento terra, através da mudança da qualidade quente para frio. 
 
Comentários sobre os dois modelos e suas implicações no desenvolvimento da ciência 
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Embora o Atomismo de Leucipo/Demócrito tenha um maior apelo junto aos estudiosos por suas 

semelhanças com o modelo de átomo indivisível proposto por Dalton em 1808, os pressupostos das duas 
visões de cosmo e matéria dos filósofos gregos antigos não resistem a qualquer verificação prática segundo os 
métodos da ciência moderna. 

Uma pergunta que se poderia fazer a esta altura, é qual seria a razão de se estudar teorias filosóficas 
antigas, não científicas no sentido moderno do termo. Uma das razões é entender como idéias aparentemente 
lógicas, mas não científicas, e em especial as de Aristóteles, influíram e dificultaram o desenvolvimento da 
ciência por mais de 2.000 anos. Uma das razões para que isto tenha ocorrido, foi o fato das idéias de 
Aristóteles receberem o apoio da Igreja Católica, e o Atomismo ter sido condenado pela mesma instituição. 
Com o poder que a Igreja Católica exerceu especialmente durante a Idade Média, opor-se às idéias aprovadas 
por ela, ou a defesa de idéias por ela condenadas, podia representar a condenação pela Inquisição e até a 
morte. 

Uma pergunta que surge naturalmente é sobre as razões das idéias do Atomismo serem condenadas 
pela Igreja, e as de Aristóteles receberem seu apoio. A causa mais provável está associada à visão de cosmo dos 
atomistas, totalmente materialista, em que até a percepção e a alma eram explicadas pelos movimentos dos 
átomos, guiados unicamente pela necessidade e pela razão, e parecia não deixar lugar para os valores 
espirituais. 

Embora Aristóteles possa ser considerado um bom observador do mundo natural, tendo deixado 
contribuições significativas em áreas como a física e a biologia, o método envolvendo a proposição de 
hipóteses sobre as causas de um fenômeno natural observado e o teste de suas validades pela 
experimentação, típicos do método científico moderno, era desconhecido para Aristóteles e seus 
contemporâneos, incluindo Demócrito. Por isto não podemos cometer o erro, assim como muitas pessoas dos 
dias de hoje, de ridicularizar as idéias de Aristóteles, por querer analisá-las utilizando os padrões atuais! 
Devemos sempre lembrar que o conhecimento é produzido por seres humanos, que sofrem as influências e as 
limitações da realidade cultural, política e social da época em que vivem! 
 
Fonte: Cursos de Especialização para o quadro do Magistério da SEESP ;Ensino Fundamental II e Ensino Médio – 
São Paulo,2011. 
 
 
 
 
 

 
 
 


