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MITOS DE CRIAÇÃO 

Muitos pensam que a pesquisa científica é uma atividade puramente 
racional, na qual o objetivismo lógico é o único mecanismo capaz de 
gerar conhecimento. Como resultado, os cientistas são vistos como 
insensíveis e limitados, um grupo de pessoas que corrompe a beleza da 
Natureza ao analisá-la matematicamente. Essa generalização, como a 
maioria das generalizações, me parece profundamente injusta, já que 
ela não incorpora a motivação mais importante do cientista, o seu 
fascínio pela Natureza e seus mistérios. Que outro motivo justificaria a 
dedicação de toda uma vida ao estudo dos fenômenos naturais, senão 
uma profunda veneração pela sua beleza? A ciência vai muito além da 
sua mera prática. Por trás das fórmulas complicadas, das tabelas de 
dados experimentais e da linguagem técnica, encontra-se uma pessoa 
tentando transcender as barreiras imediatas da vida diária, guiada por 
um insaciável desejo de adquirir um nível mais profundo de 
conhecimento e de realização própria. Sob esse prisma, o processo 
criativo científico não é assim tão diferente do processo criativo nas 
artes, isto é, um veículo de autodescoberta que se manifesta ao 
tentarmos capturar a nossa essência e lugar no Universo. 
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À primeira vista, pode parecer estranho que um livro escrito por um 
cientista sobre a evolução do pensamento cosmológico comece com um 
capítulo sobre mitos de criação de culturas pré-científicas. Existem 
duas justificativas para minha escolha. 

Primeira, esses mitos encerram todas as respostas lógicas que podem 
ser dadas à questão da origem do Universo, incluindo as que 
encontramos em teorias cosmológicas modernas. Com isso não estou 
absolutamente dizendo que a ciência moderna está meramente 
redescobrindo a antiga sabedoria, mas que, quando nos deparamos com 
a questão da origem de todas as coisas, podemos discernir uma clara 
universalidade do pensamento humano. A linguagem é diferente, os 
símbolos são diferentes, mas, na sua essência, as idéias são as mesmas. 

É claro que existe uma grande diferença entre um enfoque religioso e 
um enfoque científico no estudo da origem do Universo. Teorias 
científicas são supostamente testaveis e devem ser refutadas se elas não 
descrevem a realidade. Mesmo que no momento estejamos ainda longe 
de podermos testar modelos que descrevem a origem do Universo, um 
modelo matemático só será considerado seriamente pela comunidade 
científica se puder ser testado experimentalmente. Esse fato básico traz 
várias dificuldades aos modelos que tentam descrever a origem do 
Universo. Afinal, como podemos testar esses modelos? No momento, o 
máximo que podemos esperar é que eles nos dêem informações sobre 
certas propriedades básicas do Universo observado. Mesmo que isso 
esteja ainda longe de ser um teste da utilidade desses modelos, pelo 
menos já é um começo. Mais tarde, retornaremos a esses modelos e 
discutiremos em maiores detalhes suas promessas e dificuldades. Por 
ora, é importante apenas que tenhamos em mente que mitos de criação 
e modelos cosmológicos têm algo de fundamental em comum: ambos 
representam nossos esforços para compreender a existência do 
Universo. 

A segunda razão para começar este livro com mitos de criação é mais 
sutil. Esses mitos são essencialmente religiosos, uma expressão do 
fascínio com que as mais variadas culturas enca- 
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ram o mistério da Criação. Como discutirei em detalhe, é precisamente 
esse mesmo fascínio que funciona como uma das motivações principais 
do processo criativo científico. Acredito que esse fascínio seja muito 
mais primitivo do que o veículo particular escolhido para expressá-lo, 
seja através da religião organizada ou da ciência. Para a maioria dos 
cientistas o estudo da Natureza é encarado como um desafio intelectual. 
Sua motivação para enfrentar esse desafio vem de uma profunda fé na 
capacidade da razão humana de poder entender o mundo à sua volta. A 
física se transforma em uma ferramenta desenhada para decifrar os 
enigmas da Natureza, a encarnação desse processo racional de 
descoberta. Como escreveu Richard Feynman, em seu maravilhoso 
livro Feynman lectures on physics,  

Imagine que o mundo seja algo como uma gigantesca partida de 

xadrez sendo disputada pelos deuses, e que nós fazemos parte da 

audiência. Não sabemos quais são as regras do jogo; podemos 

apenas observar seu desenrolar. Em princípio, se observarmos por 

tempo suficiente, iremos descobrir algumas das regras. As regras 

do jogo é o que chamamos de física fundamental. 

Podemos interpretar esse texto de dois modos diversos. Um é dizer 
que a física é apenas um modo racional de estudar a Natureza; outro é 
dizer que a física é mais do que um mero desafio intelectual, que a 
física é a linguagem dos deuses. 

A maioria dos cientistas modernos opta pela primeira interpretação. 
Mas alguns não. Para estes, a busca do conhecimento científico possui 
elementos essencialmente místicos, uma espécie de conexão com uma 
fonte de inteligência superior. Talvez isso venha a chocar muita gente, 
incluindo vários cientistas. Contudo, se voltarmos um pouco no tempo, 
veremos que alguns dos cientistas responsáveis pelo desenvolvimento 
de nossa visão do Universo eram profundamente religiosos. Acredito 
que o misticismo, se interpretado como a incorporação da nossa 

irresistível atração pelo desconhecido, tem um papel funda- 
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mental no processo criativo de vários cientistas tanto do passado como 
do presente. Negar esse fato é fechar os olhos para a história, e para um 
aspecto fundamental da ciência. Para que possamos entender as raízes 
desse misticismo racional, inicialmente iremos focalizar nossa atenção 
nos mitos de criação de civilizações pré-científicas. 

A natureza dos mitos de Criação 

Há milênios, muito antes de esse corpo de conhecimento que hoje 
chamamos de ciência existir, a relação dos seres humanos com o 
mundo era bem diferente. A Natureza era respeitada e idolatrada, sendo 
a única responsável pela sobrevivência de nossa espécie, a qual vivia 
basicamente da caça e de uma agricultura bastante rudimentar. Na 
esperança de que catástrofes naturais tais como vulcões, tempestades 
ou furacões não destruíssem as suas casas e plantações, ou matassem os 
animais e peixes, várias culturas atribuíram aspectos divinos à 
Natureza. Os pormenores desse processo de deificação da Natureza 
variam de acordo com a localização, clima ou com o grau de 
isolamento de um determinado grupo. Em certas culturas, vários deuses 
controlavam (ou até personificavam) as diferentes manifestações 
naturais, enquanto em outras a própria Natureza era divina, a “Deusa-
Mãe”. Rituais e oferendas procuravam conquistar a simpatia divina, 
garantindo assim a sobrevivência do grupo. Através dessa relação com 
os deuses, os indivíduos buscavam ordenar sua existência, dando 
sentido a fenômenos misteriosos e ameaçadores. Por outro lado, a 
relação com os deuses tinha também uma função social, impondo 
valores morais e éticos que eram fundamentais para a coesão do grupo. 

Essa relação religiosa com a Natureza se estendia para além das 
funções mais imediatas de bem-estar e segurança do grupo, abrangendo 
também necessidades de ordem mais metafísica. Um exemplo típico é a 
interpretação da morte em diferentes religiões. Em certos casos, a 
morte é apenas uma passagem para 
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uma nova vida, uma ponte ligando uma existência a outra, em um ciclo 
que se repete eternamente. Em outros, a morte representa uma ascensão 
a uma realidade absoluta, a promessa de uma merecida existência 
eterna no Paraíso, após as várias atribulações e dificuldades da vida. 
Qualquer que seja a cultura, a busca pela compreensão da morte através 
da religião satisfaz a necessidade que temos de lidar com o que é tantas 
vezes imprevisível e inexplicável. Para o crente, a fé conforta e dá a 
certeza de que sua própria morte não é o fim de tudo. Já para o cético, a 
própria ciência pode oferecer algum conforto. Como escreveu o físico 
americano Sheldon Glashow: “talvez possamos, ao entendermos a 
ciência, encarar mais facilmente nossa própria mortalidade e a da nossa 
espécie e planeta”.2 

Outra situação em que a religião tem um papel muito importante é na 
questão da origem do Universo. Essa é talvez a pergunta mais 
fundamental que podemos fazer com relação à nossa existência. Tanto 
assim que neste livro vamos chamá-la de “A Pergunta”. Afinal, 
estamos aqui porque o Universo oferece condições para que a vida 
inteligente possa evoluir, ao ponto de tornar possível que (pelo menos) 
uma espécie, que habita um pequeno planeta orbitando em torno de 
uma pequena estrela situada em uma dentre bilhões de galáxias no 
Universo, possa se perguntar sobre sua origem. Ao nos perguntarmos 
sobre a nossa origem, ou sobre a origem da vida, estamos 
implicitamente nos perguntando sobre a origem do Universo, a “origem 
das origens”. Portanto, não é nenhuma surpresa que a cosmologia 
exerça tanto fascínio atualmente. Devido à sua natureza, a ciência tem 
de oferecer respostas universais, independentes de pontos de vista 
religiosos ou morais. Ao se questionar sobre a origem do Universo, os 
cosmólogos atuam, ao menos na percepção popular, como criadores de 
mitos universais, capazes de transpor barreiras de credo e raça. 

Quando refletimos sobre a origem do Universo, imediatamente 
percebemos que devemos nos defrontar com problemas bem 
fundamentais. Como podemos compreender qual é a origem de “tudo”? 
Se assumirmos que “algo” criou “tudo”, caímos 
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em uma regressão infinita; quem criou o algo que criou o tudo? Como 
podemos entender o que existia antes de “tudo” existir? Se dissermos 
que “nada” existia antes de “tudo”, estamos assumindo a existência de 
“nada”, o que implicitamente assume a existência de um “tudo” que lhe 
é contrário. Nada já é muito, como na história de Alice no País das 
Maravilhas, em que o Rei Vermelho pergunta a Alice: “O que você está 
vendo?”, e Alice responde: “Nada”. O rei, impressionadíssimo, 
comenta:”Mas que ótimos olhos você tem!”.3 Quando tentamos 
entender o Universo como um todo, somos limitados pela nossa 
perspectiva “interna”, como um peixe inteligente que tenta descrever o 
oceano como um todo. Isso é verdade tanto em religião como em 
ciência. Em ciência, o problema é particularmente agudo em 
cosmologia quântica, onde a mecânica quântica é aplicada na descrição 
da origem do Universo.4 

Na mecânica quântica tradicional, o observador tem um papel 
privilegiado, sua presença sendo de alguma forma responsável pelos 
resultados de um dado experimento. Para que possamos aplicar a 
mecânica quântica ao Universo como um todo, o papel do observador 
tem de ser modificado, basicamente porque “ninguém estava lá para 
tirar medidas”. E aqui nos defrontamos com uma barreira 
aparentemente intransponível, que tem suas origens no modo como 
pensamos e nos comportamos em sociedade: o problema da polarização 
entre pares de opostos imbuída na nossa percepção da realidade. 
Quando tentamos organizar o mundo à nossa volta, a distinção entre 
opostos é fundamental. Nossa existência e ações são rotineiramente 
baseadas em pares de opostos, como dia e noite, frio e quente, culpado 
e inocente, feio e bonito, morto e vivo, rico e pobre. Sem essa distinção 
nossos valores não fariam sentido, nossa agricultura não funcionaria, e 
nossa espécie provavelmente não sobreviveria. O problema é que 
pagamos um preço por sermos assim. Perguntas que transcendem a 
distinção entre opostos ficam sem resposta. Pelo menos, sem uma 
resposta que possamos chamar de lógica. Mas isso não significa que 
deixamos de fazer essas perguntas. Ao contrário, o fascinante é que, em 
todas 
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as culturas de que temos conhecimento, “A Pergunta” foi feita. A 
necessidade de entendermos nossa origem e a origem de todo o 
Universo, ou seja, o problema da Criação, é inerente ao ser humano, 
transpondo barreiras temporais e geográficas. Ela estava presente há 
milênios, quando nos abrigávamos em cavernas durante tempestades, e 
ela está presente agora, quando encontramos tempo para refletir sobre 
nossa existência. 

Uma vez que nos perguntamos sobre a origem do Universo, 
encontrar uma resposta se torna muito tentador. O caminho que cada 
indivíduo escolhe depende, sem dúvida, de quem está fazendo a 
pergunta. Uma pessoa religiosa vai procurar respostas dentro do 
contexto de alguma religião, que poderá ser tanto uma religião 
organizada como uma versão mais pessoal. O ateu tentará, talvez, achar 
uma resposta dentro de um contexto científico. Religiosas ou não, 
certamente a maioria das pessoas terá alguma resposta. O veículo 
encontrado por várias culturas foi o mito. Mitos são histórias que 
procuram viabilizar ou reafirmar sistemas de valores, que não só dão 
sentido à nossa existência como também servem de instrumento no 
estudo de uma determinada cultura. 

Um exemplo trágico é o mito da supremacia ariana, usado pelos 
nazistas durante a Segunda Guerra Mundial como plataforma de coesão 
na Alemanha. Outro exemplo é o mito segundo o qual aquele que se 
interessa por ciência tem de ser “diferente”, ou pelo menos levemente 
desajustado na arte da comunicação social. Ou que mulheres não 
devem se interessar por ciência porque “isso é coisa de homem”. Como 
conseqüência desse mito, cientistas são muitas vezes rotulados de frios 
ou calculistas, quando na verdade a dedicação à ciência é uma atividade 
profundamente humana, cheia de paixão e reverência pela beleza da 
Natureza. E, infelizmente, mulheres cientistas ainda são uma minoria 
absoluta em vários países. Uma das razões que me levaram a escrever 
este livro é precisamente meu desejo de refutar esses mitos. 

Esses exemplos mostram que o poder de um mito não está em ele ser 
falso ou verdadeiro, mas em ser efetivo. Isso não pode 
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ser mais verdade do que quando nos deparamos com os mitos de 

Criação (ou cosmogônicos — do grego kosmogonos), que abordam o 
problema da origem do Universo. É claro que, quando diferentes 
culturas tentam formular uma explicação para a origem de “tudo”, elas 
têm de usar uma linguagem essencialmente metafórica, baseada em 
símbolos que têm significado dentro da cultura geradora do mito. 
Metáforas também são comuns em ciência, especialmente a ciência que 
explora fenômenos alheios à nossa percepção sensorial, como por 
exemplo no mundo do muito pequeno e do muito rápido, o domínio da 
física atômica e subatômica. 

Isso explica por que mitos de determinadas culturas podem parecer 
completamente sem sentido em outras. De fato, um erro bastante 
comum é usarmos valores ou símbolos da nossa cultura na 
interpretação de mitos de outras culturas. Outro erro grave é interpretar 
um mito cientificamente, ou tentar prover mitos com um conteúdo 
científico. Os mitos têm que ser entendidos dentro do contexto cultural 
do qual fazem parte. Por exemplo, o mito assírio “Uma outra versão da 
criação do homem” (c. 800 a. C.) começa com cinco deuses, Anu, 
Enlil, Shamash, Ea e Anunnaki, discutindo a criação do mundo 
enquanto estão sentados no céu. Se não sabemos qual o significado 
dessas divindades para o povo assírio, a imagem de cinco deuses 
conversando no céu pode nos parecer bastante simplista. Porém, uma 
vez entendido o que cada deus representa, o mito passa a fazer muito 
mais sentido. Anu simboliza o poder do céu ou do ar, Enlil o poder da 
terra, Shamash o Sol ou fogo, Ea a água, e Anunnaki o destino. Para os 
assírios, a Criação ocorreu quando os quatro elementos e o tempo se 
combinaram para dar forma ao mundo e à vida. Sua religião é baseada 
em rituais que celebram o poder da Natureza, sendo a missão dos 
devotos a manutenção e o incremento do poder e da fertilidade da 
Terra, uma lição que nós todos devemos encarar muito seriamente hoje 
em dia. 

Devido ao seu profundo significado, os mitos de criação nos 
fornecem um retrato fundamental de como determinada cultura percebe 
e organiza a realidade à sua volta. Em breve, te- 
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remos oportunidade de analisar alguns exemplos, escolhidos pelo modo 
como o problema da Criação é abordado. A idéia aqui não é oferecer 
uma análise detalhada dos vários mitos usando métodos da 
antropologia cultural, algo que prefiro deixar para os antropólogos, mas 
apenas discutir as várias possibilidades criadas pelas diferentes culturas 
para lidar com “A Pergunta”. Dentro desse foco mais restrito, veremos 
que os vários mitos de criação pré-científicos exibem todas as respostas 
possíveis “À Pergunta”. Em outras palavras, depois de despojados de 
sua rica (e muitas vezes belíssima) simbologia, os mitos podem ser 
classificados de acordo com o modo como explicam a Criação (ou sua 
ausência!). Na parte final do livro, onde discutiremos as teorias da 
cosmologia moderna, vamos encontrar alguns traços dessas idéias 
antigas, memórias distantes talvez, que de alguma forma permaneceram 
vivas nos confins de nosso inconsciente, demonstrando uma profunda 
universalidade da criatividade humana. 

Uma classificação dos mitos de Criação 

Conforme vimos antes, a restrição fundamental que devemos 
enfrentar quando tentamos entender a origem de “tudo” é a limitação 
imposta pela nossa percepção bipolar da realidade; o processo ou 
entidade responsável pela Criação tem necessariamente que criar 
ambos os opostos, estando portanto além dessa dicotomia. A solução 
encontrada para esse problema pelas várias culturas é essencialmente 
religiosa. Em geral, todas as culturas assumem a existência de uma 
realidade absoluta, ou simplesmente de um Absoluto, que não só 
abrange como transcende todos os opostos. Esse Absoluto é o elemento 
central na estrutura de todas as religiões, dando assim um caráter 
religioso aos mitos de criação. O Absoluto, então, incorpora em si a 
síntese de todos os opostos, existindo por si só, independente da 
existência do Universo. Ele não tem uma origem, já que está além de 
relações de causa e efeito. Esse Absoluto pode ser 
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Deus, ou o domínio de vários deuses, ou o Caos Primordial, ou mesmo 
o Vazio, o Não-Ser. 

Por outro lado, vivemos na nossa realidade polarizada, de onde 
tentamos compreender a essência do Absoluto. A ponte que estabelece 
a relação entre o Absoluto e a realidade é o mito de criação. Em outras 
palavras, através de seus mitos as religiões proclamam sua realidade, 
relacionando o compreensível ao incompreensível. O processo de 
criação do Universo envolve sempre a distinção entre os opostos, a 
desintegração da união existente no Absoluto que gera a polarização 
inerente à realidade. 

Quais são, então, as respostas dadas pelas várias culturas “À 
Pergunta”? O simbolismo utilizado por uma cultura na narração de seus 
mitos nunca é tão expressivo quanto nos seus mitos de criação. Um 
belo exemplo vem dos índios Hopi, dos Estados Unidos. Nele existem 
duas personagens principais, Taiowa (o Criador, representando o Ser) e 
Tokpela (o espaço infinito, representando o Não-Ser). 

O primeiro mundo foi Tokpela. Mas antes, se diz, existia apenas o 

Criador, Taiowa. Todo o resto era espaço infinito. Não existia um 

começo ou um fim, o tempo não existia, tampouco formas materiais 

ou vida. Simplesmente um vazio incomensurável, com seu princípio 

e fim, tempo, formas e vida existindo na mente de Taiowa, o 

Criador. Então Ele, o infinito, concebeu o finito: primeiro Ele 

criou Sotuknang, dizendo-lhe: “Eu o criei, o primeiro poder e 

instrumento em forma humana. Eu sou seu tio. Vá adiante e perfile 

os vários universos em ordem, para que eles possam trabalhar 

juntos, de acordo com meu plano”. Sotuknang seguiu as instruções 

de Taiowa; do espaço infinito ele conjurou o que se manifestaria 

como substância sólida, e começou a moldar as formas concretas 

do mundo. 

Nesse mito, o Infinito cria o finito, dando forma concreta à matéria. 
Claramente, Taiowa representa o Absoluto a que nos referimos antes, 
que é onipresente (está presente simultaneamente em todos os lugares), 
onisciente (tem conhecimento de 
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tudo) e onipotente (tem poder infinito). O Universo é criado pela ação 
de um “Ser Positivo”, em um determinado momento; ou seja, a Criação 
ocorre em um momento específico, implicando que o Universo tem 
uma idade finita. 

Já em outros mitos, o papel do tempo na Criação é muito diferente. O 
Universo não foi criado em um momento específico, mas existiu e 
existirá para sempre, isto é, o Universo tem uma idade infinita. Por 
exemplo, na religião hindu, na qual o tempo tem uma natureza circular, 
a Criação é repetida eternamente, num ciclo de criação e destruição 
simbolizado pela dança rítmica do deus Xiva: 

Na noite do Brama (a essência de todas as coisas, a realidade 

absoluta, infinita e incompreensível), a Natureza é inerte e não 

pode dançar até que Xiva assim o deseje. O deus se alça de seu 

estupor e, através de sua dança, envia ondas pulsando com o som 

do despertar, e a matéria também dança, aparecendo 

gloriosamente à sua volta. Dançando, Ele sustenta seus infinitos 

fenômenos, e, quando o tempo se esgota, ainda dançando, Ele 

destrói todas as formas e nomes por meio do fogo e se põe de novo 

a descansar’’ 

A dança de Xiva simboliza tudo que é cíclico no Universo, incluindo 
sua própria evolução. Através de sua dança, o deus cria o Universo e 
seu conteúdo material, mantendo-o durante sua existência e finalmente 
destruindo-o quando chega o tempo apropriado. Esse ciclo se repete por 
toda a eternidade, sem um começo ou um fim. Para os hindus, nossa 
existência se manifesta através da tensão dinâmica entre os opostos, 
vida e morte, criação e destruição. A dança do deus simboliza não só a 
natureza rítmica do tempo, como também a natureza efêmera da vida, 
ajudando os devotos a encarar sua própria mortalidade. 

Como neste livro examinaremos a evolução do pensamento 
cosmológico e o papel do que chamo de “misticismo racional” no 
processo criativo científico, nosso estudo dos mitos de criação se 
restringirá às idéias básicas sobre Criação, que podemos identi- 
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ficar por trás da rica simbologia usada nos mitos. Portanto, de agora em 
diante vamos nos concentrar mais nas respostas oferecidas pelos vários 
mitos de criação ao problema da Criação, deixando de lado os detalhes 
das culturas que os geraram. A classificação dos mitos de criação que 
ofereço a seguir é baseada em várias antologias que podem ser achadas 
na literatura. Para os leitores mais curiosos, cito alguns exemplos na 
bibliografia. 

Os mitos de criação podem ser separados em dois grupos principais, 
de acordo com a resposta dada à questão do “Início”. Enquanto alguns 
mitos supõem que o Universo teve um início, ou seja, um momento a 
partir do qual o Universo passou a existir, como no exemplo dos índios 
Hopi, outros supõem que o Universo existiu desde sempre, como no 
exemplo da dança do deus Xiva. No primeiro caso, o Universo tem 
uma idade finita, enquanto no segundo o Universo tem uma idade 
infinita. Imagino que você poderia argumentar que, no caso do 
Universo cíclico, cada ciclo começa com uma Criação. Isso é verdade 
para aquele ciclo em particular, mas como existe um número infinito de 
ciclos, não podemos falar de um “Início”, mas sim de infinitos inícios, 
todos igualmente importantes. O tempo é efetivamente circular, sem 
começo nem fim, permitindo portanto uma fácil distinção entre esse 
tipo de mito e aqueles que supõem um Início único. 

A fim de organizar melhor nossas idéias, vamos chamar os mitos que 
supõem um (e apenas um) momento da Criação de “mitos com 

Criação”. Já os mitos em que o Universo é eterno, ou criado e destruído 
infinitas vezes, chamemos de “mitos sem Criação”. Dentro de cada um 
desses grupos existem subgrupos, definidos de acordo com o processo 
responsável pela existência do Universo. No diagrama a seguir, 
apresento uma classificação dos mitos cosmogônicos. 

Os “mitos com Criação” podem ser subdivididos em três grupos, de 
acordo com o agente que efetua a Criação. O Universo pode ser criado 
a partir da ação de um Ser Positivo, que pode ser um deus, uma deusa 
ou vários deuses. O Universo pode também aparecer a partir do Vazio 
absoluto, o Ser Negativo ou o 
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FIGURA 1.1: Uma classificação dos mitos cosmogônicos. 

Não-Ser, sem a intervenção de uma entidade divina. Ou, finalmente, 
o Universo surge através da tensão entre Ordem e Caos, ambos partes 
do Absoluto inicial. Aqui, as potencialidades de Ser e Não-Ser 
coexistem simultaneamente, sem que exista ainda uma separação 
entre os opostos. Essa tensão por fim gerará a matéria, que, por meio 
de um processo contínuo de diferenciação, toma as várias formas que 
se manifestam no mundo natural. Nos três casos, podemos visualizar 
o tempo como uma reta que tem sua origem no ponto t = 0, o instante 
inicial. 

Os “mitos sem Criação” podem ser subdivididos em dois grupos. 
Como não existe um momento definido de criação, as únicas 
possibilidades são um Universo que existe e existirá para toda a 
eternidade, ou um Universo que é continuamente criado e destruído, 
em um ciclo que se repete para sempre. No primeiro caso, podemos 
visualizar o tempo como uma li- 
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FIGURA 1.2: Representação pictórica do tempo em vários mitos. 

nha reta que se origina num ponto infinitamente distante de onde 
estamos agora. Portanto, todos os pontos na linha reta são equivalentes, 
e o que definimos como o início do tempo passa a ser uma escolha 
subjetiva. Nós é que escolhemos quando começamos a contar a 
passagem do tempo. No segundo caso, podemos visualizar o tempo 
como um círculo que sempre retorna ao seu ponto de partida. 
Novamente, não existe nenhum ponto especial que possamos 
identificar como o início do tempo. 

Alguns exemplos 

A seguir, ilustrarei essa classificação dos mitos cosmogônicos com 
alguns exemplos, começando pelos “mitos com Criação”. Essa seleção 
de mitos é bastante pessoal, inspirada principalmente por sua beleza e 
relevância para meu argumento. Os mitos que assumem a existência de 
um início são, sem dúvida, os mais comuns, em especial aqueles que 
invocam um “Ser Positivo” no 
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papel do Criador. Para o mundo ocidental, o mito de criação mais 
conhecido é encontrado no Gênesis 1:1-5 (c. 400 a. C): 

No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava 

informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito 

de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: Exista a luz. E a 

luz existiu. E Deus viu que a luz era boa; e separou a luz das 

trevas. E chamou à luz dia, e às trevas noite. E fez-se tarde e 

manhã: o primeiro dia* 

Deus, o Absoluto, exerce Seu^infinito poder criativo através de 
palavras que dão existência ao Universo e ao seu conteúdo (“Exista a 
luz. E a luz existiu”). O processo de criação se efetua por meio da 
separação entre opostos, em particular entre luz e trevas, a mais 
primitiva polarização da nossa realidade. Essa separação permite então 
a definição do Dia e da Noite, marcando o início da passagem do 
tempo. Devido ao caráter verbal do processo de criação, alguns autores 
chamam esse tipo de Ser Positivo de “Deus Pensador”. Criação é, de 
certa forma, um ato racional, expresso através de palavras. A mesma 
idéia aparece em vários outros mitos, como, por exemplo, no mito 
assírio já discutido e no mito maia’Popol Vuh”. 

Outro exemplo de Ser Positivo é o “Deus Organizador”, em que a 
divindade (ou divindades) exerce o papel de controlador da oposição 
primordial entre Ordem e Caos. O Caos representa o Mal, a desordem, 
e é simbolizado em vários mitos por monstros como serpentes ou 
dragões, ou simplesmente deuses maléficos que lutam contra outros 
deuses em batalhas cósmicas relatadas muitas vezes em textos épicos, 
como no caso do Enu-ma elis dos babilônios. Neste, a batalha é entre 
duas gerações de deuses, pais e filhos, com os filhos saindo vencedores 
no final. A Terra surge do corpo mutilado da Deusa-Mãe. Em outros 
mitos, o Caos é representado de modo mais abstrato, fazendo inicial- 

________________ 

(*) Extraído da Bíblia sagrada, 47a ed. São Paulo: Edições Paulinas, 
1990. 
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mente parte do Absoluto, junto com a Ordem. Encontramos um 
belíssimo exemplo no poema Metamorfoses, do romano Ovídio (43 a. 
C.-18 d. C), escrito por volta do ano 8 d. C, uma rara expressão de 
interesse por essas questões vinda da literatura romana. 

Antes de o oceano existir, ou a terra, ou o firmamento,  
A Natureza era toda igual, sem forma. Caos era chamada,  
Com a matéria bruta, inerte, átomos discordantes 
Guerreando em total confusão: 
Não existia o Sol para iluminar o Universo; 
Não existia a Lua, com seus crescentes que lentamente se 

[preenchem; Nenhuma terra 

equilibrava-se no ar. 

Nenhum mar expandia-se na beira de longínquas praias. Terra, sem 

dúvida, existia, e ar e oceano também, Mas terra onde nenhum 

homem pode andar, e água onde Nenhum homem pode nadar, e ar 

que nenhum homem pode 
[respirar; 

Ar sem luz, substância em constante mudança, Sempre 

em guerra: 
No mesmo corpo, quente lutava contra frio. Molhado 

contra seco, duro contra macio. O que era pesado 

coexistia com o que era leve. 

Até que Deus, ou a Natureza generosa,  
Resolveu todas as disputas, e separou o 
Céu da Terra, a água da terra firme, o ar 
Da estratosfera mais elevada, uma liberação. 
E as coisas evoluíram, achando seus lugares a partir 
Da cega confusão inicial. 
O fogo, esse elemento etéreo,  
Ocupou seu lugar no firmamento,  
sobre o ar; sob ambos, a terra,  
Com suas proporções mais grosseiras, afundou; e a água 

Se colocou acima, e em torno, da terra. 
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Esse Deus, que do Caos 

Trouxe ordem ao Universo, dando-lhe 

Divisão, subdivisão, quem quer que ele seja,  

Ele moldou a terra na forma de um grande globo,  

Simétrica em todos os lados, e fez com que as águas se 

Espalhassem e elevassem, sob a ação dos ventos uivantes [...] 
6 

Caos aqui não representa destruição ou desordem, mas sim a 
potencialidade de coexistência de todos os opostos, sem que sua 
existência individual possa se manifestar:”[...] terra, sem dúvida, 
existia, [...], mas terra onde nenhum homem pode andar [...]. No 
mesmo corpo, quente lutava contra frio, molhado contra seco, duro 
contra macio [...]”. E então Deus, cuja origem permanece inexplicável, 
aparece e organiza o Caos, separando os opostos e arranjando os 
elementos básicos (o fogo, o ar, a terra e a água) em seus devidos 
lugares, de acordo com a doutrina aristotélica (ver o próximo capítulo). 

Dentro ainda do subgrupo caracterizado pelo Ser Positivo, alguns 
mitos usam Deus como um artesão, como no mito dos índios Hopi já 
citado, ou no segundo mito do Gênesis, no qual Deus forma Adão a 
partir da terra e lhe dá vida ao soprar em seus pulmões. Outros usam a 
metáfora da procriação, que reaparece em várias versões: a Mãe 
Deusa, que literalmente dá à luz a Terra, ou que dá à luz outros deuses, 
que constróem a Terra; ou um Deus que cria uma companheira ou que 
usa sua parte feminina interna para criar o mundo. Um tipo final de 
mito com um Ser Positivo usa um sacrifício divino no processo de 
criação. Deus, o Absoluto, morre, dando então vida à Criação, o 
relativo. Um exemplo pode ser encontrado em uma das várias versões 
do mito chinês de Pan Ku (século m): 

A criação do mundo não terminou até que P’an Ku morreu. 

Somente sua morte pôde aperfeiçoar o Universo: de seu crânio 

surgiu a abóbada do firmamento, e de sua pele a terra que cobre 

os campos; de seus ossos vieram as pedras, de seu sangue, os rios 

e os oceanos; de seu cabelo veio toda a vegetação. Sua 
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respiração se transformou em vento, sua voz, em trovão; seu olho 

direito se transformou na Lua, seu olho esquerdo, no Sol. De sua 

saliva e suor veio a chuva. E dos vermes que cobriam seu corpo 

surgiu a humanidade. 

Um segundo tipo de mito com Criação assume que nada existia antes 
da criação do Universo. Não existia um Deus ou deuses, mas sim puro 
vazio, o Ser Negativo ou o Não-Ser. A Criação surge do nada, sem 
nenhuma justificativa de como esse processo foi possível. Um exemplo 
vem do hinduísmo, no Chandogya Upanisad, m, 19: 

No início esse [Universo] não existia. De repente, ele passou a 

existir, transformando-se em um ovo. Depois de um ano 

incubando, o ovo chocou. Uma metade da casca era de prata, a 

outra, de ouro. A metade de prata transformou-se na Terra; a de 

ouro, no Firmamento. A membrana da clara transformou-se nas 

montanhas; a membrana mais fina, em torno da gema, em nuvens 

e neblina. As veias viraram rios; o fluido que pulsava nas veias, 
oceano. E então nasceu Aditya, o Sol. Gritos de saudação foram 

ouvidos, partindo de tudo que vivia e de todos os objetos do 

desejo. E desde então, a cada nascer do Sol, juntamente com o 

ressurgimento de tudo que vive e de todos os objetos do desejo, 
gritos de saudação são novamente ouvidos. 

O tema do ovo cósmico é muito comum em mitos de criação. Numa 
das versões do mito de Pan Ku, ele próprio surge de um ovo. Um 
aspecto interessante desse mito é que o ovo aparece do nada, e a 
criação acontece espontaneamente, através da dissociação do ovo 
cósmico, sem a intervenção de um ser divino. O ovo nesse mito tem o 
mesmo papel que Pan Ku no mito relatado acima, ou seja, o de fonte de 
todas as coisas. Entretanto, não encontramos a idéia de sacrifício divino 
como fonte da Criação, mas apenas o modelo bastante familiar de um 
ovo chocando. Não sabemos de onde vem o ovo; ele “passou a existir”, 
transformando-se em um Universo que também passou a existir,  
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como se fosse o resultado da flutuação do Ser proveniente do Não-Ser 
primordial. Outro exemplo de criação a partir do nada vem dos índios 
Maori da Nova Zelândia: 

Do nada a procriação,  

Do nada o crescimento,  

Do nada a abundância,  

O poder de aumentar o sopro vital; 

Ele organizou o espaço vazio,  

E produziu a atmosfera acima,  

A atmosfera que flutua sobre a Terra; 

O grande firma mento organizou a madrugada,  

E a Lua apareceu; 

A atmosfera acima organizou o calor,  

E o Sol apareceu: 

Eles foram jogados para cima,  

Para serem os olhos principais do Céu: 

E então o firmamento transformou-se em luz,  

A madrugada, o nascer do dia, o meio-dia. 

O brilho do dia vindo dos céus. 

Novamente, não existe um Ser responsável pela criação do mundo, que 
aparece do nada, resultado de uma inexorável necessidade de existir. 

O último tipo de mito com Criação representa a Criação como 
resultado da tensão entre Ser e Não-Ser, ambos originalmente 
coexistindo no Caos primordial. Entretanto, ao contrário da 
cosmogonia de Ovídio, aqui não encontraremos um Deus como 
responsável pela Criação; o processo criativo ocorre à medida que a 
ordem surge do Caos, a partir da interação dinâmica entre tensões 
opostas. Usando uma linguagem científica moderna, podemos dizer 
que, nesse tipo de mito, a complexidade observada na Natureza emerge 
de um estado original de desordem por meio de uma manifestação 
espontânea de auto-organização. Essa idéia é claramente expressa em 
um mito taoísta anterior a 200 a.C: 
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No princípio era o Caos. Do Caos veio apura luz que construiu o 

Céu. As partes mais concentradas juntaram-se para formar a 

Terra. Céu e Terra deram vida às 10 mil criações [Natureza], o 

começo, que contém em si o crescimento, usando sempre o Céu e a 

Terra como seu modelo. As raízes do Yang e do Yin — os 

princípios do masculino e do feminino — também começaram no 

Céu e na Terra. Yang e Yin se misturaram, os cinco elementos 

surgiram dessa mistura e o homem foi formado. [...] Quando Yin e 

Yang diminuem ou aumentam seu poder, o calor ou o frio são 

produzidos. O Sol e a Lua trocam suas luzes. Isso também produz o 

passar do ano e as cinco direções opostas do Céu: leste, oeste, sul, 
norte e o ponto central. Portanto, Céu e Terra reproduzem a forma 

do homem. Yang fornece e Yin recebe. 

Os opostos são representados por Yin e Yang, com Yin representando 
passividade, escuridão e fraqueza, e Yang representando atividade, 
brilho e força. A Criação resulta da complementaridade dinâmica entre 
os opostos, da tensão que surge da necessidade de ambos existirem no 
mesmo Universo. 

Agora examinaremos brevemente os mitos sem Criação. Já 
discutimos um exemplo dessa categoria, o Universo pulsante do 
hinduísmo, no qual a Criação surge e ressurge ciclicamente através da 
dança rítmica do deus Xiva. Um exemplo de um Universo eterno, sem 
criação, é encontrado no jainismo, uma religião originária da índia, 
aparentemente fundada por Maavira, um contemporâneo de Buda, do 
século vi a. C. A versão que apresentamos é atribuída a Jinasena, um 
jainista que viveu por volta do ano 900 d. C. A idéia da Criação é 
rejeitada por completo, por meio de uma seqüência de argumentos 
lógicos extremamente lúcidos e, acrescento, bastante antipáticos. 

Alguns homens tolos declaram que o Criador fez o mundo.  

A doutrina que diz que o mundo foi criado é errônea e deve 

[ser rejeitada. 

Se Deus criou o mundo, onde estava Ele antes da criação?  

Se você argumenta que Ele era então transcendente, e que [portanto 

não precisava de suporte físico, onde está Ele agora? 
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Nenhum ser tem a habilidade de fazer este mundo — Pois como 

pode um deus imaterial criar algo material? 

Como pôde Deus criar o mundo sem nenhum material básico? Se você 

argumenta que Ele criou o material antes, e depois o 
[mundo, você entrará em um processo de regressão infinita. Se você 

declarar que esse material apareceu espontaneamente,  
[você entra em outra falácia, Pois nesse 

caso o Universo como um todo poderia ser seu 
[próprio criador. 

Se Deus criou o mundo como um ato de seu próprio desejo,  
[sem nenhum -material, Então tudo 

vem de Seu capricho e nada mais — e quem vai 
[acreditar numa bobagem dessas? 

Se Ele é perfeito e completo, como Ele pode ter o desejo de criar 
[algo? Se, por outro lado, 

Deus não é perfeito, Ele jamais poderia 
[criar um Universo melhor do que um simples artesão. 

Se Ele é perfeito, qual a vantagem que Ele teria em criar o 
[Universo? 

Se você argumenta que Ele criou sem motivo, por que essa é Sua 

natureza, então Deus não tem objetivos. Se Ele criou o Universo como 

forma de diversão, então isso é [uma brincadeira de crianças tolas, 
que em geral acaba mal. 

Portanto, a doutrina que diz que Deus criou o mundo não faz 
[nenhum sentido Homens de bem 

devem combater os que crêem na divina 
[criação, enlouquecidos por essa doutrina maléfica. 

Saiba que o mundo, assim como o tempo, não foi criado, não 
[tendo princípio nem fim, E é baseado 

nos Princípios, vida e Natureza. Eterno e indestrutível, o Universo 

sobrevive sob a compulsão de 
[sua própria natureza, Dividido em 

três seções— inferno, terra e fIrmamento. 
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O Universo é eterno e indestrutível, sendo mantido e mudando de 
acordo com princípios naturais. Através dessa rejeição frontal de 
processos de criação ou destruição, os jainistas tentavam liberar a alma 
do eterno ciclo de transmigração típico do hinduísmo, na esperança de 
que ela alcançasse um estado de inatividade onisciente. 

Lemos exemplos dos vários tipos de mitos de criação, de acordo com 
a classificação apresentada na página 29. Acredito que esses cinco 
subgrupos encerram as possíveis respostas dadas pelos mitos de criação 
ao problema da origem do Universo. No entanto, existe uma última 
alternativa, que é admitir que o problema da origem de todas as coisas 
não é acessível à compreensão humana, e que, portanto, permanecerá 
para sempre um mistério: já que pensamos porque existimos, é inútil 
tentarmos usar o pensamento para compreender a origem, de nossa 
própria existência. Aqui está um claro exemplo achado no hinduísmo, 
no Rigveda x, escrito por volta do século XII a. C: 

Antes de o Ser ou o Não-Ser existirem 

Ou a atmosfera, ou o firmamento, ou o que esta ainda além,  

O que fazia parte do quê? Onde? Sob a proteção de quem? 

O que era a água, as profundezas, o insondável? 

Nem morte ou imortalidade existiam,  

Nenhum sinal da noite ou do dia 

Apenas o Um respirava, sem ar, sustentado por sua própria 

[energia. 

Nada mais existia então. 

No princípio a escuridão existia submersa em escuridão Tudo 

isso era apenas água latente, em estado embrionário. Quem quer 

que ele seja, o Um, ao passar a existir, Escondido no Vazio, Foi 

gerado pelo poder do calor. No princípio esse Um evoluiu. 

Transformando-se em desejo, a primeira semente da mente. 

Aqueles que são sábios, ao buscar seus corações, Encontraram o 

Ser no Não-Ser. Existia o abaixo? Existia o acima? 
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[...] 

Quem realmente sabe? Quem pode declará-lo? E assim nasceu, [e se 

transformou em uma emanação. Dessa emanação os deuses, mais 

tarde, apareceram. Quem sabe de onde tudo surgiu? [...] 

Apenas aquele que preside no mais elevado dos céus sabe. 

Apenas ele sabe, ou talvez nem ele saiba! 

Existe um ser responsável pela Criação, mas o mito é completamente 
reticente com relação à sua natureza ou essência. Os deuses inferiores 
não entendem o propósito da Criação, e mesmo o Um todo-poderoso 
talvez não o compreenda. Não existe uma resposta clara, já que a 
verdadeira natureza da Criação é incompreensível. 

Concluímos aqui nossa breve exploração de culturas pré-científicas e 
seus esforços para compreender o mistério da Criação. Em seguida, 
iremos traçar a emergência e evolução da ciência ocidental, desde suas 
origens com os filósofos pré-socráticos até a física do século xx. 
Durante essa jornada, enfatizarei como o estudo científico da Natureza 
progressivamente mudou não só a nossa concepção do que é o 
Universo ou de como este surgiu, mas também as nossas noções de 
espaço, tempo e matéria. O desenvolvimento gradual de um enfoque 
racional, usado por cientistas para confrontar os mistérios da Natureza, 
criou uma nova visão de mundo, oferecendo uma alternativa ao que 
antes era domínio exclusivo da religião. 

À medida que um número maior de fenômenos naturais passou a ser 
compreendido cientificamente, a religião lenta e forçosamente passou a 
se preocupar mais com o mundo espiritual do que com o mundo 
natural. Essa “divisão de águas” entre ciência e religião se deu de 
forma bem dramática, conforme veremos adiante. Na verdade, esse 
drama continua a se desenrolar ainda hoje, devido à aplicação errônea 
tanto de ciência em debates teológicos como de religião em debates 
científicos. 
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Durante a narrativa dessa história, discutiremos não só a ciência 
como também as motivações e crenças, tantas vezes esquecidas, de 
alguns dos maiores cientistas de todos os tempos, incluindo Galileu, 
Newton e Einstein. Se eu for bem-sucedido, ao terminar este livro você 
considerará a imagem estereotipada do cientista como o frio 
racionalista (se já não a considera agora!) completamente absurda. Se 
eu for muito bem-sucedido, ao terminar este livro, a ciência vai 
significar algo muito diferente do mero estudo e exploração dos 
fenômenos naturais. Você verá a ciência como o foco de aspirações 
profundamente humanas, produto da necessidade que temos de explicar 
nossa origem e destino, inspirados por este vasto e misterioso Universo. 

O debate entre ciência e religião restringe-se na maior parte das vezes 
à discussão de sua mútua compatibilidade: será possível que uma 
pessoa possa questionar o mundo cientificamente e ainda assim ser 
religiosa? Acredito que a resposta é um óbvio sim, contanto que seja 
claro para essa pessoa que ambas não devem interferir entre si de modo 
errado, ou seja, que existem limites tanto para a ciência como para a 
religião. Cientistas não devem abusar da ciência, aplicando-a a 
situações claramente especulativas, e, apesar disso, sentirem-se 
justificados em declarar que resolveram ou que podem resolver 
questões de natureza teológica.Teólogos não devem tentar interpretar 
textos sagrados cientificamente, porque estes não foram escritos com 
esse objetivo. Para mim, o que é realmente fascinante é que tanto a 
ciência como a religião expressam nossa reverência e fascínio pela 
Natureza. Sua complementaridade se manifesta na motivação 
essencialmente religiosa dos maiores cientistas de todos os tempos. A 
reverência que tanto os inspirou, e que me inspira a ser um cientista 
hoje, é em essência a mesma que inspirou os criadores de mitos de 
outrora. Quando, nos confins silenciosos de nossos escritórios, nos 
deparamos com algumas das questões mais fundamentais sobre o 
Universo, podemos ouvir, mesmo que sufocados pelo som monótono 
dos computadores, o canto de nossos antepassados ecoando no tempo, 
convidando-nos para dançar. 
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2 

Os GREGOS 

A verdadeira constituição das coisas gosta de ocultar-

se. 

Heráclito de Éfeso, c. 500 a. C. 

Na dedicatória de seu livro O progresso da sabedoria (1605) a Jaime 
I, sir Francis Bacon declara que “de todas as pessoas ainda vivas que 
conheci, sua Majestade é o melhor exemplo de um homem que 
representa a opinião de Platão, de que todo conhecimento é apenas 

memória”. Embora Platão tenha provavelmente escrito essas linhas 
como uma alegoria à sua crença na imortalidade da alma, e Bacon, 
como parte de um astuto plano para obter certos favores do rei (que, 
por sinal, funcionou muito bem), podemos nos referir a elas como uma 
alegoria à enorme importância que o pensamento grego exerceu e 
exerce no desenvolvimento da cultura ocidental. 

Após derrotar os persas em uma série de conflitos durante as 
primeiras décadas do século v a. C, a civilização grega viveu um século 
e meio de grande esplendor, inspirada pela liderança de Péricles, que 
governou Atenas por 32 anos, de 461 a 429- Nem 
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mesmo as amargas disputas entre Atenas, Esparta e outros Estados, que 
acabaram resultando na Guerra do Peloponeso, entre 431 e 404, 
conseguiram ofuscar o incrível nível de sofisticação atingido durante 
esse período. Nas palavras de H. G.Wells, “[...] durante esse período o 
pensamento e o impulso criativo e artístico dos gregos ascenderam a 
níveis que os transformaram numa fonte de luz para o resto da 
História”.2Que essa luz tenha continuado a brilhar através dos tempos, 
sobrevivendo a séculos de intolerância religiosa e muitas guerras, é a 
prova concreta de coragem intelectual daqueles que acreditam que a 
busca do conhecimento é o antídoto contra a cegueira causada pela 
repressão e pelo medo. 

As primeiras chamas a iluminarem o caminho surgiram dos poemas 
épicos atribuídos ao legendário “poeta cego” Homero, a Ilíada e a 
Odisséia, que datam provavelmente do século viu a. C. Na época, 
povoados gregos espalhavam-se pela costa mediterrânea desde o Sul da 
Itália e a Sicília até o mar Negro e a Ásia Menor, hoje Turquia. Esses 
épicos, juntamente com os jogos olímpicos, ofereciam uma referência 
comum que unia os pequenos vilarejos, muitas vezes separados uns dos 
outros pelo oceano, por montanhas e mesmo pela raça. Baseados nas 
conquistas gregas na época da Guerra de Tróia (século xn a. C), os 
poemas serviam como vínculo não só lingüístico, mas também cultural 
e histórico, entre os vários povoados, fornecendo uma identidade 
homogênea que representava a civilização grega de então. Segundo os 
poemas homéricos, o Universo tinha a forma de uma casca de ostra 
(como o escudo do herói Aquiles), cercada por um rio-oceano, sem 
dúvida inspirado em idéias semelhantes vindas dos babilônios. Na 
Odisséia, o céu estrelado é descrito como sendo feito de bronze ou 
ferro, sustentado por pilares. Encontramos também várias referências a 
constelações, como por exemplo Órion e as Pleiades, e às fases da Lua. 

Essas imagens simplistas do cosmo certamente não se comparam ao 
nível de sofisticação atingido pelos astrônomos babilônios, que mil 
anos antes já haviam compilado tabelas detalhadas dos movimentos dos 
planetas. Por exemplo, as pedras de Ammi- 

42 



zaduga (c. 1580 a. C.) cobrem o nascimento e o ocaso do planeta 
Vênus por um período de mais de vinte anos.3 Essas tabelas serviam 
como calendários, usados tanto na organização de atividades sociais 
importantes para a sobrevivência do grupo — como o plantio e as 
colheitas — como em cerimônias religiosas e previsões astrológicas. 

Embora os babilônios tenham alcançado uma grande sofisticação em 
astronomia, seu Universo, ainda povoado e controlado por deuses, não 
era tão diferente do de Homero. O mito de criação babilônio narrado no 
Enuma elis, “Quando acima”, descreve a origem do Universo e a 
subseqüente organização do mundo como resultado do trabalho de 
vários deuses. Os babilônios não estavam interessados em tentar 
entender as causas dos movimentos celestes, já que explicações míticas 
eram perfeitamente satisfatórias. Essa situação iria mudar, ao menos 
temporariamente, dois séculos após Homero, durante o período pré-
socrático da filosofia grega.’ Durante esse período, os deuses foram 
(praticamente) exilados do Universo, e explicações das causas 
responsáveis por fenômenos naturais foram procuradas dentro da 
própria Natureza, baseadas em argumentos fundamentados em um 
raciocínio direcionado ao mundo material em vez do mito. 

Os Iônicos 

Durante o século vi a. C, o comércio entre os vários Estados gregos 
cresceu em importância, e a riqueza gerada levou a uma melhoria das 
cidades e das condições de vida. O centro das atividades era em Mileto, 
uma cidade-Estado situada na parte sul da Iônia, hoje a costa 
mediterrânea da Turquia. Foi em Mileto que a primeira escola de 
filosofia pré-socrática floresceu. Sua origem marca o início da grande 
aventura intelectual que levaria, 2 mil anos depois, ao nascimento da 
ciência moderna. De acordo com Aristóteles, Tales de Mileto foi o 
fundador da filosofia ocidental. Segundo o cronografo Apolodoro 
(século n a. C), Tales nasceu em 
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624 a. C; já o grande historiador grego Diógenes Laércio (século m d. 
C.) escreveu que Tales morreu durante a qüinquagésima oitava 
Olimpíada (548-545), com a idade de 78 anos.5 

A reputação de Tales era legendária. Usando seu conhecimento 
astronômico e meteorológico (provavelmente herdado dos babilônios), 
ele previu uma excelente colheita de azeitonas com um ano de 
antecedência. Sendo um homem prático, conseguiu dinheiro para 
alugar todas as prensas de azeite de oliva da região e, quando chegou o 
verão, os produtores de azeite de oliva tiveram que pagar a Tales pelo 
uso das prensas, que acabou fazendo uma fortuna. 

Supostamente, Tales também previu um eclipse solar que ocorreu no 
dia 28 de maio de 585 a.C, que efetivamente causou o fim da guerra 
entre os lídios e os persas. Quando lhe perguntaram o que era difícil, 
Tales respondeu: “Conhecer a si próprio”. Quando lhe perguntaram o 
que era fácil, respondeu: “Dar conselhos”. Não é à toa que era 
considerado um dos Sete Homens Sábios da Grécia antiga. No entanto, 
nem sempre ele era prático. Um dia, perdido em especulações abstratas, 
Tales caiu dentro de um poço. Esse acidente aparentemente feriu os 
sentimentos de uma jovem escrava que estava em frente ao poço, a qual 
comentou, de modo sarcástico, que Tales estava tão preocupado com os 
céus que nem conseguia ver as coisas que estavam a seus pés. 

Existe muita polêmica em relação à veracidade dessas e de outras 
histórias sobre Tales. Nada escrito por ele chegou até nós, um problema 
comum no estudo da filosofia pré-socrática. A evidência que temos 
vem de textos secundários, por sua vez baseados em escassos 
fragmentos preservados por autores que muitas vezes escreveram 
séculos após a morte desses filósofos, desde Platão, no século iv a. C, 
até Simplício, no século vi d. C. Um exemplo relevante é a discussão 
tendenciosa de certas idéias pré-socráticas encontrada nos textos de 
Aristóteles, Metafísica e De caelo, “Sobre os céus”. Mesmo 
reconhecendo que Aristóteles não escrevia imparcialmente sobre os 
pré-socráticos, somos obrigados a usar esses textos como uma das 
principais fontes de estudo. Ao explorarmos as idéias desses filósofos, 
devemos sempre ter em mente essas limitações. 
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A questão de central importância para os filósofos iônicos era a 
composição do cosmo. Qual é a substância que compõe o Universo? A 
resposta de Tales é que tudo é água. É provável que, à parte a possível 
influência das culturas do Oriente Médio, ao escolher a água como 
substância fundamental da Natureza, Tales tinha se inspirado em suas 
qualidades únicas de mutação; a água é continuamente reciclada dos 
céus para a terra e oceanos, transformando-se de líquida para vapor, 
representando, assim, a dinâmica intrínseca dos processos naturais. 
Mais ainda, assim como nós e a maioria das formas de vida 
dependemos da água para existir, o próprio Universo exibia a mesma 
dependência, já que também era considerado por Tales como um 
organismo vivo. 

Essa visão orgânica do cosmo representa um esforço de unificação 
dos mecanismos responsáveis pelos processos naturais e nossa própria 
fisiologia. Quando disse que “todas as coisas estão cheias de deuses”, 
ou que o magnetismo se deve à existência de “almas” dentro de certos 
minerais, Tales não estava invocando deuses para explicar suas 
observações, mas adivinhando intuitivamente que muitos dos 
fenômenos naturais são causados por tendências ou efeitos inerentes 
aos próprios objetos. De fato, a palavra alma deve ser compreendida 
aqui como uma espécie de princípio vital, por intermédio do qual todas 

as coisas são animadas, e não no seu sentido religioso moderno. 
Mesmo que essas idéias pareçam simples para nós, sua importância 
histórica é crucial. Com suas perguntas, Tales inaugurou um novo 
período na história do conhecimento, em que a Natureza passou a ser 
província da razão, e não de deuses ou causas sobrenaturais. Ao tentar 
explicar os vários mecanismos complexos da Natureza através de um 
princípio unificador originado dentro da própria Natureza, Tales se 
posicionou a parte do passado, fundando a tradição filosófica ocidental. 

Após Tales encontramos Anaximandro, também de Mileto, 
aproximadamente catorze anos mais jovem. Anaximandro levou as 
idéias de Tales a um nível de sofisticação mais elevado, postulando que 
o Universo era eterno e infinito em extensão e seu centro era ocupado 
pela Terra à qual atribuiu uma forma cilíndrica. Ele 

46 



até declarou que a razão entre o diâmetro e o raio do cilindro era um 
terço. A Terra era circundada por uma grande roda cósmica, cheia de 
fogo, e o Sol, um furo na superfície dessa roda, que deixava o fogo 
escapar. À medida que a roda girava, o Sol também girava, explicando 
o movimento do Sol em torno da Terra. Eclipses se deviam ao bloqueio 
total ou parcial do furo. A mesma explicação era dada para as fases da 
Lua, que também era um furo em outra roda cósmica. Finalmente, as 
estrelas eram pequenos furos em uma terceira roda cósmica, que 
Anaximandro curiosamente colocou mais perto da Terra do que a Lua 
ou o Sol. 

Mesmo que essas imagens possam parecer bizarras, elas representam 
o primeiro modelo mecânico do Universo. Nas palavras de Arthur 
Koestler, “a barca do deus Sol é substituída pelos mecanismos internos 
de um relógio”.6 A substância fundamental do Universo não era a água 
ou qualquer outra substância familiar, mas algo intangível, o Ilimitado, 
“de onde provêm todos os céus e os mundos neles contidos”.* Note o 
uso do plural: já que o Universo de Anaximandro era eterno e infinito 
em extensão, um número infinito de “mundos” existiram antes do 
nosso. Após sua existência, dissolveram-se na matéria primordial antes 
que outros aparecessem. Essa imagem dinâmica de um Universo 
infinitamente velho, onde a matéria aparece e desaparece 
continuamente, lembra-nos o mito hindu em que o processo de criação 
e destruição é representado pela dança do deus Xiva, discutido no 
capítulo 1. Entretanto, note que aqui não existe um Criador, nenhum 
Deus ou deuses responsáveis pelo eterno ciclo de criação e destruição. 
Para Anaximandro, o Universo dança sozinho. 

O discípulo mais famoso de Anaximandro foi Anaxímenes de Mileto. 
Seguindo o espírito da escola iônica, Anaxímenes também postulou a 
existência de uma substância fundamental na Natureza. Desafiando 
seus mestres, ele acreditava que o ar, à 

____________________ 

(*) As citações dos fragmentos dos pré-socráticos seguem a tradução 
de Carlos Alberto Louro Fonseca, Beatriz Rodrigues Barbosa e Maria 
Adelaide Pegado (G. S. Kirk e J. E. Raven. Os filósofos pré-socráticos. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982). 
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medida que sua densidade mudava, compunha todas as coisas. Quando 
rarefeito, o ar se tornava fogo; mais denso, o ar se tornava vento e 
subseqüentemente água, terra e pedra. Aparentemente, deve-se também 
a Anaxímenes a idéia de que as estrelas são fixas, presas a uma esfera 
cristalina que gira em torno da Terra. Sendo transparentes, as esferas 
cristalinas são uma explicação bem mais plausível para os movimentos 
celestes do que as rodas furadas de Anaximandro, que ninguém podia 
ver. (Em sua defesa, Anaximandro dizia que suas rodas cósmicas 
estavam sempre cercadas por densa neblina.) A idéia de esferas 
cristalinas reaparecerá, em várias reencarnações, durante os 2 mil anos 
seguintes da história da astronomia. 

Os milésios (outro nome para o trio de filósofos de Mileto) não eram 
os únicos interessados em estudar o Universo. Conforme veremos em 
breve, outros pensadores gregos mantinham pontos de vista bem 
diferentes a respeito de como entender a natureza essencial das coisas. 
E a Grécia não estava sozinha. Ao mesmo tempo que os gregos 
plantavam as sementes da filosofia ocidental, Sidarta Gautama, o Buda, 
pregava na índia que para atingir o nirvana devemos nos liberar da 
ambição e dos prazeres sensuais, enquanto na China Lao-Tseu 
transcendia nossa representação polarizada da realidade através da 
união mística do Tao, e Confucio estabelecia princípios morais de vida 
e liderança na sociedade. O século vi a. C. foi um ponto de transição na 
história da humanidade. É como se algo estivesse flutuando no ar, com 
o poder mágico de excitar as faculdades racionais das pessoas em 
níveis sem precedentes, uma “brisa de despertar” que se espalhou pelo 
planeta, convidando a mente a confrontar os mecanismos internos da 
alma e da Natureza. 

O último dos iônicos de importância para nós é Heráclito de Éfeso, 
que floresceu por volta de 500 a. C. Embora Mileto tenha sido 
destruída pelos persas em 494 a. C, as idéias de Tales e de seus 
discípulos chegaram até Éfeso, localizada justo ao norte. Alguns 
fragmentos dos escritos de Heráclito foram mencionados por outros 
autores, incluindo Platão e Aristóteles. Devido a seu estilo baseado em 
charadas de difícil compreensão, Herá- 
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clito era conhecido como “o Obscuro”. Seu sarcasmo e suas constantes 
críticas a outros filósofos lhe valeram poucos amigos ou discípulos. No 
final de sua vida, Heraclito se tornou um eremita, completamente 
isolado do mundo. Segundo uma lenda, ao ficar doente, com uma 
inflamação da pele, Heraclito foi até a vila mais próxima para procurar 
auxílio médico. No entanto, ao invés de explicar seus sintomas de 
forma compreensível, Heraclito começou a discursar com frases 
enigmáticas que os médicos não conseguiam entender. Desanimado, 
Heraclito enterrou-se sob uma montanha de estrume, esperando que o 
calor fizesse com que sua inflamação evaporasse. Seu tratamento não 
funcionou e ele morreu, sujo e solitário, aos sessenta anos. 

Embora exista pouco consenso entre os especialistas sobre a 
verdadeira natureza do pensamento de Heraclito, o aspecto mais 
importante de seus ensinamentos baseia-se na doutrina de que “tudo 
está em mudança e nada permanece parado”, como escreveu Platão no 
Crátilo.

8
 Em uma de suas citações mais conhecidas, Heraclito diz que 

“não se poderia penetrar duas vezes no mesmo rio”. Ele estendeu essa 
idéia desde a Natureza até o comportamento humano, sempre 
enfatizando a importância da tensão e complementaridade entre opostos 
como a força motriz por trás do dinamismo do mundo à nossa 
volta.”Princípio e fim, na circunferência de um círculo, são idênticos” 
(fragmento 103);9 “o mesmo é em nós vivo e morto, desperto e 
dormindo, novo e velho; pois estes, tombados além, são aqueles e 
aqueles de novo, tombados além, são estes” (fragmento 88); “[os 
homens] não compreendem como o divergente consigo mesmo 
concorda; harmonia de tensões contrárias, como de arco e lira” 
(fragmento 51). Portanto, de acordo com Heraclito, o equilíbrio é 
atingido através da necessária complementaridade entre os opostos a 
qual ele chamou de Logos, como o arco, que deve ser envergado para 
trás de modo a poder arremessar a flecha para a frente. Com alguma 
liberdade, podemos identificar traços do pensamento taoísta em 
Heraclito, embora devamos ter cuidado ao interpretar esses fragmentos 
fora de contexto. 
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Para Heráclito, a substância básica era o fogo, possivelmente devido 
ao seu poder de transformar as coisas, de pô-las em movimento. 
Entretanto, o foco principal de sua filosofia eram as transformações 
criadas pela tensão entre os opostos, enquanto para seus colegas iônicos 
as transformações observadas na Natureza eram uma manifestação 
secundária da substância básica. Esse ponto de vista discordava do de 
Tales e seus discípulos. O universo de Heráclito era eterno, e em 
constante estado de fluxo; “Este mundo, o mesmo de todos os seres, 
nenhum deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será um fogo sempre 
vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas” 
(fragmento 30). Os objetos celestes eram pratos contendo fogo, sendo o 
Sol o mais quente e brilhante. Eclipses ocorriam à medida que o prato 
contendo o Sol girava, cobrindo sua luz. O mesmo acontecia com as 
fases da Lua. Não é particularmente claro se Heráclito de fato levava 
essas idéias a sério. É sua visão da Natureza como uma entidade 
dinâmica, sempre em transformação, que terá um papel fundamental no 
desenvolvimento futuro do pensamento grego. 

Os eleáticos 

Enquanto Heráclito estava ocupado ensinando que tudo está em 
perpétua mutação, idéias completamente antagônicas estavam sendo 
desenvolvidas na cidade de Eléia, no Sul da Itália. Parmênides (c. 515-
450 a. C.) acreditava que toda mutação é ilusória; já que mudança 
implica transformação, algo que é não pode mudar. Ele considerava a 
ênfase dada pelos milésios aos processos transformativos que ocorrem 
no mundo natural como sendo não só desnecessária, mas também 
incorreta. Segundo Parmênides, a realidade é imutável, estática, e sua 
essência está incorporada na individualidade divina de Eon, ou Ser, que 
permeia todo o Universo. Esse Ser é onipresente, já que qualquer 
descontinuidade em sua presença seria equivalente à existência de seu 
oposto, o Não-Ser. Uma imagem que vem à mente é a de um lago, cuja 
superfície perfeitamente calma se estende em todas as direções. 
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Um verdadeiro racionalista, Parmênides trouxe uma dose de lucidez 
às idéias dos iônicos, que, segundo os eleáticos, eram baseadas em 
“pura especulação”. Enquanto os iônicos baseavam seus argumentos 
em observações empíricas de fenômenos naturais, de fora para dentro, 
o enfoque de Parmênides era de dentro para fora. Na elaboração de suas 
idéias sobre a essência da realidade, ele utilizou argumentos lógicos 
para concluir que a resposta não se encontrava na perpétua mutação, 
mas sim na ausência de mutação, na plenitude estática do Ser. 
Parmênides escreveu que o Ser absoluto “nem jamais era nem será, 
pois é agora todo junto, uno, contínuo” (fragmento 8). Portanto, Eon 
não pôde ser criado por algo porque isso implica a existência de outro 
Ser. Do mesmo modo, Eon não pôde ser criado a partir do nada, pois 
isso implica a existência do Não-Ser. Eon simplesmente é. 

Como então os eleáticos tentaram reconciliar sua doutrina monística 
da imutabilidade com o fato óbvio de que a Natureza exibe tantas 
transformações? Surpreendentemente, eles não tentaram nenhuma 
reconciliação. Pelo contrário, tentaram provar que o movimento ou a 
mutação são de fato impossíveis, uma ilusão dos sentidos. Talvez as 
melhores ilustrações dessas idéias sejam os paradoxos de Zenão, um 
discípulo de Parmênides. Seu método é conhecido como “regressão 
infinita”. A origem desse nome será esclarecida em breve. Como 
exemplo, examinaremos seu paradoxo mais famoso, o da corrida entre 
Aquiles e a tartaruga. O que Zenão deseja mostrar é que, em uma 
corrida entre os dois, se a tartagura começar na frente, Aquiles jamais 
conseguirá ultrapassá-la. Como para vencer a corrida Aquiles tem de se 
mover, se ele não ultrapassar a tartaruga fica provado que, pelo menos 
em teoria, o movimento é impossível. 

Vamos examinar a prova de Zenão: quando o veloz Aquiles cobrir a 
distância original entre ele e a tartaruga, ela terá avançado um pouco 
mais adiante. Quando Aquiles cobrir essa nova distância, a tartaruga 
terá avançado novamente um pouco mais, e assim por diante, ad 

infinitum. Segundo esse argumento, Aquiles só alcançaria a tartaruga 
depois de um período de tempo infinito! O maior herói do exército de 
Agamenon durante a Guerra de Tróia não pode vencer uma tartaruga 
em uma corrida.10 
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Essa conclusão inquietante de início nos deixa perplexos. Como um 
argumento racional aparentemente tão lógico pode contrariar por 
completo os nossos sentidos? A simplicidade dos argumentos de Zenão 
deve ter provocado sérias dores de cabeça em seus adversários. 
Felizmente, os argumentos estão errados; mesmo que matematicamente 
possamos dividir a distância entre Aquiles e a tartaruga em segmentos 
cada vez menores, para descrever o movimento devemos também 
dividir o tempo em segmentos cada vez menores. É a razão entre 
distância e tempo, a velocidade, que é relevante aqui. E, se você dividir 
um número pequeno por outro número pequeno, o resultado não é 
necessariamente um número pequeno. Por exemplo, 4/2 = 2, mas 
também 2/1 = 2 e 0, 2/0, 1 = 2 etc. Como a velocidade de Aquiles é 
muito maior do que a da tartaruga, ele cobrirá uma distância maior no 
mesmo intervalo de tempo, e vencerá a corrida sem dificuldade. O 
movimento só é uma ilusão no mundo abstrato dos eleáticos. 

A física moderna e a ciência em geral devem muito aos eleáticos. 
Uma das funções mais importantes da física é a busca de leis universais 
que sejam capazes de descrever fenômenos naturais observados tanto 
no dia-a-dia como no laboratório. Ao chamarmos essas leis de 
“universais”, estamos implicitamente supondo que elas são válidas não 
só em qualquer parte do Universo, mas também em qualquer momento 
de sua história. Essa suposição baseia-se na nossa crença de que a 
Natureza, em um nível mais profundo de análise, é de fato imutável, e 
que, portanto, as leis que concebemos para descrever seu 
funcionamento são também imutáveis.” Como o Eon de Parmênides, 
essas leis existem aqui e agora, independentemente de qualquer 
mudança ou processos naturais tornados possíveis a partir delas. De 
fato, é justamente por causa dessa imutabilidade d, as leis da física que 
o estudo racional da Natureza é possível. Um filósofo eleático 
provavelmente diria que, ao concebermos as leis da física, estamos 
desvelando a essência do Ser Absoluto. Decerto, seríamos convidados a 
discutir as várias facetas de Eon, cercados pelas muralhas fortificadas 
de 
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Eléia. E, quem sabe, poderíamos até desafiar Zenão para uma corrida... 

Os pitagóricos 

Pitágoras é, talvez, o mais legendário filósofo da Antigüidade. 
Cercado de mistério, considerado por seus discípulos e seguidores 
como um semideus capaz de promover milagres, falar com demônios e 
até descer ao Hades (e voltar para contar a história), Pitágoras e sua 
seita forjaram uma profunda síntese entre filosofia e religião, entre o 
racional e o místico, que é sem dúvida uma das maiores façanhas do 
conhecimento humano. Sua filosofia religiosa influenciou e moldou o 
pensamento de alguns dos maiores filósofos e cientistas da história, 
incluindo Platão e Kepler. Alguns autores consideram Pitágoras o 
fundador da ciência, enquanto outros, levados pela enorme repercussão 
do seu pensamento em várias áreas do conhecimento, consideram 
Pitágoras “o fundador da cultura européia em sua vertente mediterrânea 
ocidental”.12 Sem dúvida, o legado intelectual de Pitágoras terá um 
papel muito importante no restante deste livro. 

Pitágoras nasceu entre 585 e 565 a. C, na ilha de Samos, localizada 
no mar Egeu, perto da costa, entre Mileto e Éfeso. Filho de joalheiro, 
Pitágoras desde cedo deve ter percebido a importância das formas e 
proporções geométricas, e sua associação com a simetria e a beleza. 
Acredita-se que ele estudou com Anaxi-mandro, e que portanto 
conhecia a idéia iônica de uma substância primária responsável por 
tudo que existe no cosmo. Ele viajou por toda a Grécia, Ásia e Egito, e 
deve ter absorvido os ensinamentos das várias religiões orientais, assim 
como o conhecimento matemático dos babilônios. Em 530 a. C., 
fundou uma seita religiosa na cidade de Crotona, no Sul da Itália. Essa 
seita rapidamente se tornou uma força dominante na região, tanto na 
esfera política como na espiritual. Devido aos seus ensinamentos 
antidemocráticos, essa supremacia local foi tragicamente 
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encerrada por volta do ano de 495 a. C. Pitágoras teve de se mudar para 
Metaponto e a maioria de seus seguidores foi exilada ou morta. A essa 
altura, contudo, “a voz do Mestre” já havia se espalhado por várias 
colônias em torno de Crotona, chegando até Atenas no século iv a. C. 

Para que possamos entender a incrível reputação de Pitágoras, 
devemos examinar suas idéias isentando-as de noções modernas que 
condenem como absurda qualquer relação entre misticismo e ciência. 
Para os pitagóricos não havia uma distinção entre ambos, um servindo 
de inspiração para a outra e vice-versa. Essa união era baseada na 
noção de que “tudo é número”, uma idéia que de certa forma substituía 
a busca iônica de uma substância fundamental pela busca de relações 
numéricas entre todos os aspectos da Natureza e da vida. Em contraste 
com os iônicos, essa busca não era apenas racional, mas também 
mística. Se todas as coisas possuem forma, e formas podem ser 
descritas por números, então os números se tornam a essência do 
conhecimento, a porta para um nível superior de sabedoria. E, como a 
busca do conhecimento era considerada a única rota para a apreensão 
da natureza divina, os números, nas mãos dos pitagóricos, se 
transformaram em uma ponte entre a razão humana e a mente divina. 

O objetivo principal dos pitagóricos era atingir um estado catártico, 
de completa purificação da alma, através da intoxicação do espírito 
pela beleza dos números. Eles acreditavam que a contemplação abstrata 
dos números e de suas relações matemáticas tinha o poder de levar o 
estudioso a um estado de elevada espiritualidade, que transcendia as 
limitações da vida diária. Para chegar a esse estágio, os membros da 
fraternidade (que, aliás, incluía homens e mulheres em pé de igualdade) 
tinham de seguir uma série de regras que impunham restrições sociais e 
até dietéticas, como por exemplo a proibição de comer grãos e carne, 
de se aproximar de açougueiros ou caçadores, e seguir preceitos de 
total lealdade e discrição. À medida que os discípulos ascendiam em 
direção ao conhecimento supremo, eles participavam de rituais de 
iniciação que exploravam não só os 
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segredos “mágicos” da matemática, mas também seu uso como 
instrumento útil no estudo do mundo natural. 

De onde vem essa revolucionária associação entre a matemática e o 
divino? Uma das primeiras descobertas dos pitagóricos, em geral 
atribuída ao próprio Pitágoras, foi a relação entre intervalos musicais e 
proporções numéricas simples. Os intervalos básicos da música grega 
podem ser expressos como razões entre os números inteiros 1, 2, 3 e 4. 
O tom de uma lira (ou, para nós, de um violão), quando ferimos uma 
corda apertando-a na metade de seu comprimento, é uma oitava mais 
alto do que o tom da corda soando livremente; se ferimos a corda 
apertando-a a 2/3 do seu comprimento, o tom é uma quinta mais alto; a 
3/4, uma quarta mais alto. Com isso, os pitagóricos mostraram que era 
possível construir toda a escala musical com base em razões simples 
entre números inteiros; números, e razões simples entre eles, 
explicavam por que certos sons eram agradáveis aos ouvidos, enquanto 
outros eram desagradáveis.13 A matemática passa a ser associada à 
estética, os números, à beleza. 

Essa descoberta tem uma enorme importância histórica: pela primeira 
vez a matemática é usada para descrever uma experiência sensorial, ou 
seja, como veículo de estudo da mente humana. Em inúmeros rituais do 
passado e do presente, a música sempre foi utilizada para induzir 
estados de transe capazes de abrir as portas da percepção espiritual. 
Para os pitagóricos, a explicação para esse poder mágico da música 
estava nos números. A sensação de harmonia não se devia 
simplesmente a sons agradáveis aos ouvidos, e sim a números 
dançando de acordo com relações matemáticas. 

Os números também eram representados por formas geométricas. Por 
exemplo, o número 4 era um quadrado (imagine os quatro vértices de 
um quadrado), enquanto o número 6 era associado a um triângulo 
(imagine os três vértices de um triângulo e adicione um ponto no meio 
da linha que une os três vértices). A adição de números quadrados 
produz números quadrados ou retangulares, como em 4 + 4 = 8, e a 
série de números 
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quadrados é obtida adicionando números ímpares sucessivamente, 1 + 

3 = 4 + 5 = 9 + 7=16 + 9 = 25, e assim por diante. 

Essas relações entre números e formas geométricas levaram à 
descoberta do famoso teorema de Pitagoras: a soma dos quadrados dos 
catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. 
Curiosamente, parece que Pitagoras não foi o responsável pela 
invenção desse teorema.14 

Para os pitagóricos o número 10 era considerado mágico. Eles o 
chamavam de tetraktys (nome derivado do número 4), já que podia ser 
obtido ao somarmos os quatro primeiros números, 1 + 2 + 3 + 4=10. 
Note que esses são precisamente os números envolvidos nas escalas 
musicais, o que, para os pitagóricos, não era nenhuma coincidência; 
apenas o número sacro é capaz de descrever a verdadeira natureza da 
harmonia. E aqui os pitagóricos dão um passo gigantesco em direção ao 
desenvolvimento das idéias que podemos chamar de precursoras da 
ciência moderna: eles estenderam sua noção abstrata da harmonia dos 
fenômenos que ocorrem na escala humana aos fenômenos na. escala 
celeste.15 Segundo os pitagóricos, o Sol e os planetas, com sua beleza 
majestosa, devem satisfazer às mesmas leis harmônicas que induzem a 
comunhão dos humanos com o divino através da música. Eles 
acreditavam que as distâncias entre os planetas devem obedecer às 
mesmas razões entre números inteiros satisfeitas pelas notas da escala 
musical.Ao girar em torno da Terra em suas órbitas, o Sol e os planetas 
gerariam uma melodia cósmica, o sistema solar se transformando em 
um gigantesco instrumento que ressonaria a música divina, a harmonia 
das esferas celestes. 

Aparentemente, apenas o Mestre era capaz de ouvir a música celeste. 
Isso, no entanto, não representava um problema para os pitagóricos, 
que respondiam orgulhosos que “o que acontece com os homens é o 
que acontece com o ferreiro, tão acostumado com o constante bater de 
seu martelo que nem é mais capaz de ouvi-lo”.16 Como nascemos 
ouvindo a música das esferas, somos incapazes de ouvi-la. Sejamos ou 
não surdos para as harmonias celestes, o que é crucial aqui é que os 
pitagóricos iniciaram uma nova tradição no pensamento ocidental, a 
busca de 
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relações matemáticas que descrevem fenômenos naturais. Essa busca 
representa a essência das ciências físicas. 

Infelizmente, a motivação mística que inspirou os pitagóricos a 
ascender a níveis de espiritualidade mais elevados causou também uma 
certa resistência às suas idéias, que foram rotuladas por muitos como 
mera superstição. No entanto, ao longo da história do conhecimento, 
encontramos vários indivíduos que compartilharam com os pitagóricos 
seu fascínio místico pelos números e pelo seu poder de inspirar ordem 
no funcionamento aparentemente caótico da natureza, uma das 
manifestações da noção que introduzi no capítulo 1 como racionalismo 
místico. O legado pitagórico inspirou, direta ou indiretamente, alguns 
dos maiores gigantes que moldaram nossa visão moderna do Universo. 
Ao avaliarmos a importância histórica das idéias pitagóricas, devemos 
sempre separar as motivações individuais dos cientistas, que podem 
exibir vários elementos do pensamento pitagórico, dos resultados finais 
de sua pesquisa. 

A contribuição dos pitagóricos para a astronomia não se limitou à 
extensão da harmonia musical ao movimento dos planetas. Astrônomos 
pitagóricos sugeriram que não só a Terra se move, como também não é 
o centro do Universo. O primeiro passo nessa direção foi dado por 
Filolau de Crotona, que por volta de 450 a. C. quase foi morto durante 
um ataque contra os pitagóricos, o qual praticamente extinguiu sua 
influência no Sul da Itália. Achando refúgio perto de Coríntia, na 
Grécia, ele fundou um pequeno grupo de pitagóricos. 

De acordo com Filolau, a Terra gira em torno de um “fogo central”, o 
“forno do Universo”. Esse fogo central é o responsável por todo o vigor 
e a energia do cosmo, gerando inclusive o calor do Sol. O Sol 
simplesmente redistribui esse calor entre as outras luminárias celestes. 
O fogo central era invisível, já que estava sempre situado em oposição 
ao lado habitado da Terra, conforme mostra o diagrama a seguir. Note 
que o mesmo acontece com a Lua, que sempre nos mostra a mesma 
face. Entre a Terra e o fogo central, Filolau propôs um outro corpo 
celeste, o antichthon, ou contra-Terra. Esse corpo também é invisível 
ao 
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olho humano, estando sempre situado em posição diametralmente 
oposta ao lado habitado da Terra. Depois da Terra vinham a Lua e o 
Sol, seguidos pelos cinco planetas conhecidos então (Mercúrio, 
Vênus, Marte, Júpiter e Saturno), e pela esfera cristalina que 
carregava as estrelas fixas. 

É muito provável que Filolau tenha tido razões de ordem prática 
para propor esse sistema. Para um observador situado na Terra, o 
Sol e os planetas parecem ter dois tipos de movimento 
completamente diferentes; um deles é o movimento diário em torno 
da Terra, que também é exibido pelas estrelas. Mas, em contraste 
com as estrelas, que permanecem fixas em suas posições relativas, o 
Sol e os planetas exibem outro tipo de movimento, girando com 
períodos diferentes em torno do zodíaco, o cinturão dividido nas 
doze constelações familiares dos horóscopos. Enquanto o Sol leva 
aproximadamente 365 dias para completar uma revolução, no caso 
dos planetas os períodos variam de 88 
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dias para Mercúrio até 29 anos para Saturno. Ao fazer com que a Terra 
girasse diariamente em torno do fogo central, Filolau conseguiu separar 
esses dois movimentos; da mesma maneira que uma criança girando em 
um carrossel vê o parque girando na direção oposta, a rotação da Terra 
fazia com que o céu inteiro girasse na direção oposta. Isso explica o 
movimento diário do céu. Claramente, o mesmo resultado final poderia 
ter sido obtido supondo que a Terra gira em torno de seu eixo, como 
um pião. Mas essa idéia vai demorar um pouco mais para surgir. 

De acordo com o historiador da ciência Theodor Gomperz, “em 
nenhuma outra tradição intelectual encontraremos uma imagem do 
Universo ao mesmo tempo tão delicada e sublime”.17 Tudo revolve em 
torno do fogo central, “a cidadela de Zeus”, uma expressão do profundo 
senso de simetria e da admiração dos gregos por um Universo regido 
pelo poder divino. A inclusão da contra-Terra gerou e ainda gera 
discussões nos círculos acadêmicos. Aristóteles, com muito sarcasmo, 
escreveu que a única motivação de Filolau para incluir a contra-Terra 
foi fazer com que o número de objetos celestes chegasse a 10, o 
número mágico para os pitagóricos. Outros argumentaram que a contra-
Terra foi criada para explicar o grande número de eclipses lunares, já 
que ela periodicamente lançava sua sombra sobre a superfície lunar. 
Deixando os debates de lado, o que é importante para nós é que o 
universo de Filolau foi o primeiro passo sério na direção de um modelo 
heliocêntrico do cosmo. 

Os atomistas 

Se pararmos agora para recapitular as idéias principais das três 
escolas pré-socráticas discutidas até aqui, veremos rapidamente que 
elas estão em sério conflito. De um lado temos os iônicos, propondo 
que em sua essência a Natureza pode ser reduzida a um único princípio 
material, seja ele a água, para Tales, o ilimitado, para Anaximandro, ou 
o ar, para Anaxímenes. Heráclito vai 
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ainda mais além, propondo que a mutação é o princípio fundamental, 
sendo uma conseqüência do perpétuo conflito entre opostos em busca 
de um equilíbrio final que, por definição, é inalcançável. Para ele, o 
fogo, esse mediador de transformações, é a substância primária. Do 
outro lado temos os eleaticos, propondo que qualquer mudança é mera 
ilusão sensorial, que o que é fundamental, Eon, o Ser Absoluto, estático 
e onipresente, não pode mudar. Ignorando ambas as escolas, os 
pitagóricos festejam a harmonias divina dos números, imersos em seu 
abstrato misticismo matemático. É claro que a questão de maior 
importância para os filósofos da metade do século v a. C. era o 
problema da mutação. Qual o caminho, portanto, que um jovem e 
ambicioso filósofo da época deveria escolher? Ao invés de optar por 
esse ou aquele partido, talvez a melhor saída fosse tentar de alguma 
forma conciliar essas idéias conflitantes dentro de um esquema 
filosófico mais flexível. Essa é precisamente a brilhante tática 
escolhida por Leucipo e Demócrito, os fundadores da escola atomista. 

Não se sabe muito bem quando Leucipo nasceu, nem se conhecem 
mais detalhes de sua vida. É provável que ele também fosse de Mileto, 
embora algumas fontes digam que ele nasceu em Eléia, enquanto outras 
dizem que nasceu em Abdera, Trácia, local de nascimento de 
Demócrito (c. 460-c. 370 a. C), seu mais famoso pupilo. O que 
sabemos é que seu período de maior atividade se deu entre 450 e 420 a. 
C, e que foi pupilo de Zenão. Note que essas datas colocam o período 
de atividade de Leucipo e o nascimento de Demócrito após o 
nascimento de Sócrates. Leucipo e Demócrito são em geral 
considerados os últimos grandes filósofos pré-socráticos. Aristóteles e 
Teofrasto18 creditam Leucipo pela concepção da hipótese atomista, ou 
corpuscular, embora na prática seja difícil distinguir suas contribuições 
das de Demócrito. De qualquer forma, é de praxe se atribuir a Leucipo 
as idéias principais do atomismo, e a Demócrito sua elaboração mais 
detalhada. 

A grande inovação dos atomistas é a introdução da idéia de que a 
mutação não é necessariamente incompatível com a noção eleática de 
que a essência da Natureza é imutável. Se- 
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gundo eles, se supormos que as entidades que promovem essas 
mudanças são imutáveis, é possível conciliar os dois pontos de vista 
sem grandes dificuldades. Aqui entra a idéia do átomo, do grego 
atomon, que significa “aquilo que não pode ser cortado”. De acordo 
com Leucipo e Demócrito, o mundo é composto por infinitos átomos; 
que são indestrutíveis, perfeitamente densos e de infinitas formas. Os 
átomos movem-se no Vazio, ou vácuo. Devido ao seu movimento 
através do Vazio, os átomos sofrem colisões entre si. Às vezes, essas 
colisões fazem com que átomos de formas compatíveis se unam, 
formando assim estruturas materiais mais complicadas. Em última 
instância, todos os objetos materiais que observamos na Natureza são 
compostos de agregados de átomos, unidos por sua compatibilidade 
geométrica. 

Os átomos, seres passivos, são perfeitamente inertes, não tendo 
nenhuma propriedade física individual. Por exemplo, os átomos da 
água e do ferro são essencialmente idênticos, diferindo apenas em sua 
forma; enquanto os átomos da água, por serem redondos e suaves, não 
podem se unir facilmente, os átomos do ferro são inexatos e duros, 
explicando por que eles podem se unir para formar estruturas sólidas. A 
importância da geometria para explicar a variedade das formas que 
observamos na Natureza é, sem dúvida, uma clara referência à tradição 
matemática pitagórica. No entanto, ainda mais importante, ao postular a 
existência do Ser (átomos) e do Não-Ser (Vazio), em pé de igualdade, 
os atomistas obtiveram uma síntese belíssima entre permanência e 
mutação, entre ser e vir-a-ser, ou devir. 

A hipótese atomista é, talvez, a idéia pré-socrática de impacto mais 
óbvio na ciência moderna. Conforme aprendemos no segundo grau, 
todos os elementos químicos são compostos por átomos, que, por sua 
vez, são compostos por protons, neutrons e elétrons. Embora existam 
várias analogias entre as idéias de Leucipo e Demócrito e a teoria 
atômica moderna, essas analogias exibem sérias limitações, e podem de 
fato confundir mais do que informar. Sem dúvida, a idéia fundamental 
dos atomistas, de que a matéria é composta de agregados de átomos, é 
incri- 
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velmente moderna. Entretanto, os átomos modernos têm muito pouco a 
ver com seus primos pré-socráticos. Eles não são infinitos em número, 
não são indivisíveis. A física atômica é uma ciência experimental, 
baseada numa firme estrutura conceituai, sendo que a idéia da 
validação experimental de uma teoria não existia para os gregos, tendo 
entrado na ciência apenas no século XVII, com Galileu. 

Mais ainda, a visualização dos átomos como pequenas bolas de 
bilhar movendo-se no espaço vazio é essencialmente incorreta, 
conforme veremos mais tarde no capítulo 8. Se estendermos a analogia 
com bolas de bilhar às partículas que compõem o átomo, a situação fica 
ainda mais difícil. A insistência em construir analogias entre o 
atomismo pré-socrático e o atomismo moderno não leva a nada de 
novo; a importância científica do atomismo grego é basicamente 
histórica, já que suas idéias inspiraram cientistas interessados em 
entender a estrutura da matéria até o início do século xx. Uma vez 
ficando isso claro, podemos identificar um caminho que se estende 
desde as especulações de Leucipo até a descoberta do núcleo atômico 
por Rutherford, e ainda mais além. 

Usando suas idéias atomistas, Demócrito propôs um modelo 
interessante, embora um pouco confuso, para descrever a origem dos 
mundos que ele acreditava existirem espalhados pelo Universo. No 
início, havia apenas átomos movendo-se em todas as direções, sem 
nenhuma ordem ou objetivo aparente. Esse movimento provocou 
colisões entre os átomos, que por sua vez geraram grandes vórtices, ou 
redemoinhos, formados basicamente de átomos de natureza 
semelhante. Aparentemente, essa seleção de átomos se deu através do 
movimento circular dos vórtices, que funcionava como uma espécie de 
filtro. À medida que mais e mais átomos se aglomeravam nos vórtices, 
novos mundos eram criados. Como existem infinitos átomos, e o Vazio 
por definição também era infinito, um número infinito de mundos é 
constantemente criado e destruído por todo o Universo, o nosso sendo 
apenas um deles, sem nenhuma importância maior. Essas idéias de 
infinitos mundos existindo em 
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um Universo infinito, já presentes no pensamento de Anaxi-mandro, 
vão reaparecer 2 mil anos mais tarde nos escritos do filósofo italiano 
Giordano Bruno. Tragicamente, essas idéias, aliadas a outras de 
natureza mais teológica, irão custar-lhe a vida nas mãos da Inquisição. 

De acordo com Diógenes Laércio, Demócrito foi um dos escritores 
mais prolíficos da Antigüidade. Seus trabalhos abrangem não só a física 
e a cosmologia, que discutimos aqui, mas também zoologia, botânica, 
medicina, tratados militares e ética. Ele estendeu a idéia atomista da 
composição da matéria à descrição de nossas sensações e 
comportamento. Por exemplo, um gosto ácido é composto por átomos 
pontiagudos, pequenos e finos, enquanto um gosto doce é composto por 
átomos redondos e grandes. A cor branca é causada por átomos planos 
e suaves, que não projetam sombra, enquanto a cor preta é causada por 
átomos de formas imprecisas. Emoções são causadas por átomos 
colidindo com os átomos que compõem a alma, e assim por diante. Por 
trás dessas idéias, podemos decifrar um ambicioso plano de ação social, 
desenhado para liberar a humanidade do medo e da superstição 
causados pela crença nos deuses e no sobrenatural. De acordo com 
Demócrito, a Natureza não tem uma razão especial de ser, ou motivos 
secretos que justifiquem certos fenômenos ou comportamentos. Tudo é 
basicamente redutível a átomos movendo-se no Vazio. Uma vez que 
compreendamos esse simples fato, Demócrito garante que nossas almas 
irão se sentir mais leves e que entraremos em um estado de graça 
perpétuo caracterizado por uma constante alegria de ser. Por essas 
idéias, Demócrito ficou conhecido como “O Filósofo Sorridente”. 

A expressão mais brilhante do papel social e religioso do atomismo 
é, para mim, encontrada no poema De rerum natura, “Da natureza das 
coisas”, escrito pelo poeta romano Lucrécio (96-55 a. C): 

Nem mesmo o brilho do Sol, a radiação que sustenta o dia, pode 

dispersar o terror que reside na mente das pessoas. Apenas a 
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compreensão das várias manifestações naturais e de seus 

mecanismos internos tem o poder de derrotar esse medo. Ao 

discutir esse tema, nosso ponto de partida será baseado no 

seguinte princípio: nada pode ser criado pelo poder divino a partir 
do nada. As pessoas vivem aterrorizadas porque não compreendem 

as causas por trás das coisas que acontecem na terra e no céu, 
atribuindo-as cegamente aos caprichos de algum deus. Quando 

finalmente entendermos que nada pode surgir do nada, teremos 

uma imagem muito melhor de como formas materiais podem ser 

criadas, ou como fenômenos podem ser ocasionados sem a ajuda 

de um deus. 

E, um pouco mais adiante: 

Porque a mente quer descobrir, através do uso da razão, o que 

existe no longínquo e infinito espaço, longe dos problemas desse 

mundo — aquela região onde o intelecto sonha em penetrar, 
aonde a mente, livre, estende seu vôo em direção ao 

desconhecido.
19 

Que lúcida argumentação em favor de uma descrição científica da 
Natureza! O texto de Lucrécio incorpora de modo transparente a fé na 
razão como a única arma capaz de combater o medo causado por 
superstições e crenças em divindades. É esse tipo de atitude que torna 
possível o desenvolvimento da ciência. Para que o discurso científico 
tenha uma natureza universal, é fundamental que ele não dependa de 
nenhuma crença religiosa ou interpretação subjetiva. Equações têm as 
mesmas soluções para um cientista hindu, muçulmano ou judeu. Essa 
universalidade se manifesta de modo bastante claro na prática da 
ciência, no dia-a-dia do trabalho de pesquisa. Infelizmente, por causa 
dessa interpretação impessoal, a ciência gradativamente adquiriu a 
reputação de ser uma atividade apenas racional, destituída de um lado 
mais humano ou emocional; números são frios, equações são apenas 
uma coleção de símbolos criados por especialistas para descrever 
fenômenos que aparentemente têm muito 
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pouco a ver com a realidade. Pior ainda, muitos pensam que, ao 
estudarmos um fenômeno natural cientificamente, destruímos sua 
beleza. 

Numa primeira leitura de Lucrécio, podemos achar que ele 
propaga essa idéia da fria racionalidade da ciência. Mas, se lermos 
com mais cuidado, veremos que, por trás da defesa da atitude 
racional, podemos discernir a outra face da ciência, sua 
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face humana, Para os atomistas, a ciência deve ser entendida como uma 
resposta a uma necessidade social a necessidade de liberar as pessoas 
da escravidão causada pela superstição e pelo medo do sobrenatural. 
Seu poder reside precisamente nessa universalidade, na sua 
independência intrínseca de qualquer subjetividade. Isso não significa 
que não existe lugar para individualidade na ciência. Muito pelo 
contrário, insisto que é na inspiração do trabalho científico, na escolha 
dessa ou daquela linha de pesquisa por parte do cientista, no seu estilo 
de trabalho, que iremos encontrar o indivíduo; a necessidade de 
aprendermos sempre mais, de fazermos parte do constante processo de 
descoberta, de iluminarmos através da razão os escuros corredores da 
ignorância e do medo, de transcendermos as limitações da nossa 
percepção tão restrita desse vasto Universo. Criada pelo indivíduo, a 
ciência acaba alcançando o universal. Como veremos neste livro, esse 
trajeto está longe de ser linear, longe de ser frio e racional. O legado 
científico dos gregos não se reduz apenas ao desenvolvimento do 
ambiente intelectual que virá a propiciar o nascimento da ciência. A 
meu ver, igualmente importante é a clara ênfase dada ao papel do 
indivíduo no processo de criação científica. 

Platão e Aristóteles 

Enquanto Demócrito descrevia o mundo em termos de átomos 
indivisíveis, Sócrates pregava que era inútil tentarmos entender o 
mundo antes de entendermos a nós mesmos. A trabalhar como 
assistente na oficina de jóias de seu pai, em Atenas, Sócrates preferia ir 
até o mercado, para discursar sobre a necessidade de uma nova 
filosofia moral e de novas práticas governamentais, a um público 
formado principalmente de jovens. Nas palavras de Cícero, “Sócrates 
convidou a filosofia a descer dos céus”.20 Sua influência cresceu, 
assustando os pais dos “jovens corrompidos”, e Sócrates foi preso e 
condenado à morte por envenenamento. Esse incidente serve como 
barômetro do con- 
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fuso clima social que reinava em Atenas no final do século v a. C; em 
404, a Guerra do Peloponeso chegou ao fim, com Atenas se rendendo a 
Esparta. Dentro do grande tumulto político da época, as pessoas 
voltaram sua atenção para valores espirituais mais abstratos, em busca 
de algum consolo. 

Nascido em 427 a. C, Platão encarnava o espírito de seu tempo. 
Desgostoso com a situação política, pupilo de Sócrates, Platão 
acreditava que a situação sociopolítica só poderia mudar se um novo 
código moral, baseado em verdades imutáveis, fosse desenvolvido e 
adotado por todos. Fiel a seus ideais, Platão resolveu formular esse 
novo sistema filosófico que ele pretendia utilizar como base na 
educação de futuros “filósofos-reis”. Embora ele tenha falhado 
miseravelmente na educação de novos líderes, a enorme influência de 
Platão como filósofo sobrevive até hoje.21 Sua academia, fundada por 
volta de 380 a. C, sobreviveu até 529 d. C, e pode ser considerada uma 
das primeiras universidades da História. 

Para Platão, o mundo é dividido em duas partes, o mundo das idéias 
e o mundo dos sentidos. Apenas o mundo das idéias, composto de 
formas perfeitas e imutáveis, pode representar a essência da realidade. 
Segundo ele, qualquer representação concreta de uma idéia é 
necessariamente imprecisa. Por exemplo, um círculo desenhado não 
será jamais tão preciso quanto a idéia de um círculo, que só é perfeita 
em nossa mente. Um círculo só pode existir no mundo das idéias, já 
que o mundo dos sentidos é apenas uma representação grosseira de sua 
perfeição abstrata. Como conseqüência dessa doutrina, Platão tinha 
certo desprezo pelas ciências que dependiam de observações, já que 
observações são sempre artificiais. Essa posição fez com que Platão 
adquirisse a fama, um tanto exagerada, de inimigo da ciência. Embora 
ele tivesse, através de sua filosofia, insistido num enfoque abstrato, 
também encorajou seus pupilos a estudar os céus, na esperança de que 
esse estudo ajudasse no desenvolvimento de um corpo de 
conhecimento calcado em verdades mais profundas do que “meros” 
movimentos celestes. 
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A importância atribuída por Platão à geometria vem de uma forte 
influência pitagorica em seu pensamento. Quando ele disse que “Deus 
é um eterno geômetra”, estava, efetivamente, traduzindo o misticismo 
numérico dos pitagoricos em um novo misticismo geométrico, no qual 
a existência de ordem na Natureza era interpretada como o resultado de 
um plano universal, arquitetado por uma mente divina. Esse Artesão, 
ou Demiurgo, não é responsável pela criação do Universo ou da 
matéria (formada de combinações de ar, terra, fogo e água), mas usa 
sua inteligência divina para impor ordem ao mundo. O mundo sensorial 
não é tão perfeito quanto o mundo das formas, mas é nesse mundo que 
são revelados os mecanismos operacionais da Mente Divina. Portanto, 
o estudo da astronomia é justificado como um veículo capaz de sondar 
a mente do Demiurgo, já que o próprio Universo reflete sua 
inteligência. 

Essa teleologia — a crença de que a Natureza resulta de uma 
arquitetura premeditada — está em contradição frontal com a crença 
atomista em um Universo puramente randômico, sem nenhum 
objetivo.23 Embora o Demiurgo criado por Platão seja muito diferente 
dos deuses antropomórficos da mitologia grega, a presença de uma 
divindade é uma característica fundamental de sua filosofia. É possível 
que a necessidade de um deus que represente um ideal intangível, 
porém concreto, de pureza seja maior em tempos de crise social e 
política. 

As contribuições de Platão ao pensamento cosmológico são de difícil 
acesso, devido à linguagem nebulosa e mítica usada em seu livro 
Timeu. Entretanto, ao examinarmos esse texto identificamos algumas 
idéias de grande importância. Por exemplo, Platão supôs que os corpos 
celestes eram esféricos e que seu movimento é circular e uniforme, ou 
seja, que eles giram sempre com a mesma velocidade angular. De 
acordo com Simplício, Platão propôs um desafio aos estudantes de sua 
Academia que influenciou o desenvolvimento da astronomia nos 2 mil 
anos seguintes: como descrever as irregularidades e detalhes dos 
movimentos planetários em termos de combinações de simples 
movimentos circulares? A busca de uma solução a 
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esse desafio é conhecida pela expressão “salvar os fenômenos”, 
isto é, a redução dos complicados movimentos exibidos pelos 
corpos celestes a simples movimentos circulares. A motivação de 
Platão era simples: como o círculo, essa figura geométrica perfeita, 
habita o mundo abstrato das formas, se a organização do mundo 
reflete a mente do Demiurgo, os movimentos dos corpos celestes 
têm de ser baseados em círculos. Portanto, podemos concluir que a 
contribuição de maior importância de Platão à cosmologia não foi 
o desenvolvimento de um novo modelo ou sistema, mas o papel 
que desempenhou como fundador de toda uma escola de 
pensamento astronômico baseada na descrição racional dos 
movimentos celestes. 

Obviamente, Platão estava a par da presença de 
“irregularidades” nos movimentos planetários. Como essas 
irregularidades são um fator crucial no desenvolvimento da 
astronomia até o trabalho de Kepler, no século XVII, é muito 
importante que compreendamos a sua natureza. Se seguirmos o 
trajeto de um pla- 

69 



 

neta através do céu noturno durante vários meses, observaremos que 
seu movimento é bastante errático; em comparação com as 
constelações de fundo, veremos que, após avançar em sua trajetória, 
o planeta parece mover-se para trás durante um período, antes de 
retomar seu movimento na direção original. Esse movimento para 
trás, chamado de movimento retrógrado, é causado simplesmente 
pela velocidade orbital menor, em comparação com a da Terra, dos 
planetas externos (Marte, Júpiter, Saturno...). (Ver o diagrama da 
figura 2.4.) No entanto, para os gregos, com seu universo centrado na 
Terra, a origem do movi- 
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mento retrógrado era muito misteriosa.Tanto que a palavra planeta vem 
do grego planetes, que significa “viajante”. 

Foi Eudóxio (c. 408-356 a. C), nascido na antiga cidade espartana de 
Cnido, no Sudoeste da Ásia Menor, que propôs uma solução brilhante 
para o desafio de seu mestre Platão. O modelo proposto por Eudóxio 
demonstra não só seu domínio da geometria, mas também uma atenção 
para detalhes observacionais que até então não haviam feito parte do 
pensamento grego. Seu modelo era baseado em uma série de esferas 
concêntricas, com a Terra imóvel no centro, uma espécie de Universo 
em forma de cebola. Cada um dos cinco planetas, assim como o Sol e a 
Lua, estava associado a uma coleção de esferas imaginárias, quatro 
para cada planeta e três para o Sol e para a Lua. Adicionando a esfera 
das estrelas fixas, o modelo de Eudóxio contava com um total de 27 
esferas para descrever os movimentos dos objetos celestes. 

Resumidamente, era assim o seu funcionamento: considere um 
planeta com suas quatro esferas, cada uma delas podendo girar 
livremente em torno de um eixo, em ambos os sentidos (horário ou 
anti-horário) e com qualquer velocidade. O movimento final do planeta 
é determinado pela combinação dos movimentos das quatro esferas. A 
esfera mais externa é responsável pela rotação diária do céu, 
completando seu giro em 24 horas. A próxima esfera controla a rotação 
do planeta através do zodíaco e, como cada planeta tem seu próprio 
período de rotação, essa velocidade variava de planeta para planeta. Em 
seguida, vêm as duas esferas internas, que, segundo Eudóxio, giravam 
com a mesma velocidade mas em sentidos opostos, e em torno de eixos 
diferentes. 

Essa combinação dos movimentos das duas esferas interiores em 
sentidos opostos foi a grande descoberta de Eudóxio. Ele mostrou que 
esses dois movimentos geravam uma figura em forma de 8, que 
“descrevia” de forma aproximada as peculiaridades do movimento 
retrógrado. Com a adição das duas esferas externas, Eudóxio obteve 
uma descrição bastante razoável, embora apenas qualitativa, do 
movimento dos planetas, do Sol e da Lua vistos por um observador 
terrestre. 
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Sem dúvida, existem vários problemas nesse modelo. Eudóxio não 
tentou explicar se suas esferas eram reais ou não, ou, se reais, de que 
eram feitas. A questão de como as esferas transmitiam movimento aos 
objetos celestes também não foi abordada. Finalmente, o modelo não 
explicava por que tanto a Lua como os planetas mais brilhantes exibem 
uma variação aparente no seu diâmetro. Como no modelo de Eudóxio 
as distâncias entre os objetos celestes e a Terra eram fixas, seus 
diâmetros não podiam variar. Apesar dessas limitações, o fato é que o 
modelo de Eudóxio conseguiu “salvar os fenômenos”, tornando-se uma 
fonte de inspiração para desenvolvimentos futuros no estudo dos 
movimentos celestes. 

Antes de o modelo de Eudóxio ser abandonado em favor de novos 
modelos usando epiciclos (a serem discutidos em breve), ele foi 
modificado pelo menos duas vezes. A primeira por um pupilo de 
Eudóxio, Calipo, e a segunda por Aristóteles. A modificação de Calipo 
foi a adição de sete esferas, com a intenção de melhorar a descrição do 
movimento retrógrado. Seu modelo seguia o mesmo espírito do de seu 
mestre, já que ele também não tentou explicar se as esferas eram reais 
ou não, ou como seu movimento era transmitido aos planetas. 

Aristóteles adotou um ponto de vista completamente diferente. 
Insatisfeito com as abstrações de Eudóxio, construiu um modelo 
mecânico do cosmo a partir de esferas reais, e não imaginárias. O 
movimento dos objetos celestes era causado pelo contato direto com as 
esferas. Para que seu modelo descrevesse os vários movimentos 
celestes, Aristóteles teve de usar nada menos que 56 esferas! Mesmo 
assim, o modelo não tentou explicar a variação aparente do brilho dos 
planetas e não foi considerado muito seriamente, apesar da enorme 
fama de Aristóteles. 

Por mais de 2 mil anos, do século IV a. C. até o século XVII, o 
pensamento de Aristóteles exerceu profunda influência no mundo 
ocidental. De fato, podemos até dizer que a história da ciência durante 
esse período se resume, grosseiramente, em duas partes. Na primeira, 
encontramos uma série de tentativas semidesesperadas de fazer com 
que a Natureza e a teologia cris- 
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tã se adaptassem ao legado aristotélico. Na segunda, que ocupou os 
últimos cem anos desse longo período, presenciamos o nascimento da 
ciência moderna, que por fim levou ao total abandono das idéias 
aristotélicas. 

Quais as razões para a enorme persistência das idéias aristotélicas por 
tanto tempo? Posso pensar em pelo menos três. Primeiro, a obra de 
Aristóteles tinha uma abrangência incomparável, cobrindo tópicos 
desde teoria política e ética até física, biologia e teoria poética.Junto 
com seus pupilos, Aristóteles não só compilou, classificou e organizou 
praticamente todo o corpo de conhecimento desenvolvido até o século 
iv a. C, como também criou novas áreas de conhecimento, incluindo a 
biologia. Uma segunda razão é a aparente lógica e simplicidade de suas 
idéias físicas, que apelam diretamente para o senso comum. Em 
contraste com o universo abstrato e matemático de Platão, o universo 
de Aristóteles era físico e concreto. Infelizmente, Aristóteles nunca se 
preocupou em testar suas idéias por meio de observações, de modo que 
a maioria delas está errada. 

A terceira, e mais importante, razão para o domínio exercido pelo 
pensamento aristotélico sobre o mundo ocidental foi a apropriação de 
suas idéias pela Igreja cristã. Até o século XII, a teologia cristã era 
influenciada principalmente pelo neoplatonismo de santo Agostinho, 
desenvolvido no início do século V em suas Confissões e em A cidade 

de Deus. Paralelamente à influência neoplatonica, alguns elementos do 
pensamento aristotélico foram apropriados pela Igreja durante esse 
mesmo período. O retorno total de Aristóteles se dá no século XIII, 
devido à influência de santo Tomás de Aquino. Conforme veremos a 
seguir, a cosmologia de Aristóteles servia como uma luva a uma 
teologia baseada na separação entre a vida na Terra, decadente e 
efêmera, e a perfeita e eterna existência no Paraíso. 

Nascido em 384 a. C. em Estagira, uma cidade macedônia situada ao 
norte da península grega, aos dezessete anos Aristóteles viajou para o 
sul para estudar na Academia de Platão, onde passou os vinte anos 
seguintes de sua vida. Inspirado pelas idéias te-leológicas de Platão, 
Aristóteles se dedicou à busca das causas 
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finais capazes de explicar não só os movimentos dos corpos celestes, 
mas também qualquer outro tipo de movimento, desde os de animais e 
plantas aos de projéteis e pessoas. 

Toda matéria é composta pelas quatro substâncias básicas: terra, ar, 
fogo e água, às quais Aristóteles atribuiu quatro qualidades: quente, 
frio, úmido e seco. Portanto, a água é fria e úmida, enquanto o ar é 
quente e seco, .e assim por diante. Segundo Aristóteles, existem dois 
tipos possíveis de movimento, o movimento “natural” e o movimento 
“forçado”. Uma pedra largada de certa altura cai espontaneamente para 
baixo em um trajeto vertical porque ela procura seu lugar natural, ao 
passo que, se eu quiser que ela se mova de outra forma, tenho de impor 
esse movimento à força. Mais ainda: o movimento natural é sempre 
linear, como a pedra que cai verticalmente para baixo, ou o fogo que 
sobe verticalmente para cima. 

Essa linearidade do movimento “natural” cria uma séria dificuldade 
para o sistema aristotélico, a explicação do movimento dos objetos 
celestes, que certamente está longe de ser linear. Mas esse tipo de 
objeção jamais intimidaria um homem como Aristóteles; como saída, 
ele simplesmente postulou que os objetos celestes são feitos de um 
quinto tipo de matéria, o éter. E, para o éter, o movimento mais 
“natural” é, obviamente, o circular. O éter tem propriedades 
completamente diferentes das da matéria encontrada na Terra. Ele 
jamais pode mudar, ser criado ou destruído, ou ter as qualidades 
comuns da matéria terrestre, como umidade ou temperatura. “Um 
momento”, você exclama indignado, “se o éter não pode ser aquecido, 
por que os objetos celestes brilham?” “Por causa do atrito gerado pelo 
seu movimento através dos céus”, responderia rápido Aristóteles, com 
uma ponta de irritação em sua voz. 

Ao postular a existência do éter, Aristóteles efetivamente dividiu o 
Universo em dois domínios, o sublunar, onde o movimento “natural” 
era linear e os fenômenos naturais, que envolviam mudanças e 
transformações materiais, eram possíveis, ou seja, o domínio do devir, 
e o celeste, onde o movimento “natural” era circular e nada podia 
mudar, o domínio imutável do ser. Sem dúvida, se 
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você quiser descrever “mosámenta sem mudança”, nada melhor do que 
o movimento circular, já que este sempre retorna ao seu ponto de 
partida. Envolvendo a esfera das estrelas fixas, Aristóteles postulou a 
existência de uma outra esfera, geradora primária de todo movimento 
do cosmo, a esfera do “Movedor Imóvel”, o Ser que de certa forma 
sustenta todo o Universo. 

O universo de Aristóteles é crucialmente diferente de outros que 
discutimos até aqui, como, por exemplo, o modelo pitagórico com seu 
fogo central, ou o universo infinito e randômico dos atomistas. 
Entretanto, tal como os atomistas, Aristóteles obteve um compromisso 
entre mutação e permanência; abaixo da esfera sublunar o mundo é 
iônico, com ênfase na mutação e na transformação, o domínio do devir. 
E de lá para cima o mundo é eleático, imutável, o domínio do ser. 

O universo de Aristóteles não tem um criador, sendo eterno e 
espacialmente infinito. Mais ainda, seu universo é contínuo, sem 
nenhum espaço vazio, ou vácuos. Essa noção de um Universo “pleno” 
é consistente com a explicação dada por Aristóteles aos efeitos da 
fricção no movimento de objetos em meios materiais. Segundo ele, a 
velocidade de um corpo em movimento em um meio material é 
inversamente proporcional à densidade desse meio. Por exemplo, se a 
água é duas vezes mais densa do que o ar, uma bola movendo-se no ar 
terá uma velocidade duas vezes maior do que na água. Como a 
densidade do espaço vazio é zero, a velocidade de um objeto movendo-
se no espaço vazio seria infinita, um resultado absurdo. Portanto, 
concluiu Aristóteles, o espaço vazio não pode existir. 

O “deus” de Aristóteles governa o Universo do exterior, ou seja, do 
ponto mais distante da Terra, que permanece imóvel no centro. Essa 
divisão do Universo em dois domínios será extremamente atraente para 
a teologia medieval cristã. Infelizmente, a Igreja também irá adotar (e 
corromper) uma das piores características do pensamento platônico, sua 
aversão à ciência observacional. Como resultado, o desenvolvimento de 
uma ciência baseada na observação da Natureza permanecerá em 
estado de hibernação até a Renascença. 
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O universo heliocêntrico de Aristarco 

Uma nova era em astronomia foi iniciada com o modelo das esferas 
concêntricas desenvolvido por Eudóxio. Inspirados pelo desafio de 
Platão, vários modelos foram propostos para “salvar os fenômenos”, 
usando o movimento circular para explicar os movimentos dos corpos 
celestes. Inicialmente, esses modelos seguiam o espírito das 
concepções de Eudóxio e Aristóteles, concentrando-se mais nos 
aspectos qualitativos do que nos aspectos quantitativos dos movimentos 
celestes, ou seja, sem uma maior preocupação em explicar seus 
conflitos óbvios com as observações astronômicas. De certa forma, 
esses modelos eram apenas estudos de viabilidade, testes para 
confirmar que a intuição de Platão estava de fato correta. Mas essa 
situação irá mudar rapidamente após Aristóteles. Os novos modelos do 
cosmo irão realmente tentar salvar os fenômenos, ou seja, eles tentarão 
ser compatíveis com as observações. Não importava o quão complicada 
fosse a estrutura básica dos modelos, com suas esferas concêntricas ou 
epiciclos, pois eles eram considerados apenas como construções 
matemáticas desenvolvidas para explicar os dados, sem nenhuma 
realidade física. Da maturação desses esforços resultará a obra máxima 
da astronomia grega, o modelo proposto por Ptolomeu no século II d. 
C. Fora algumas modificações propostas por astrônomos árabes, o 
modelo ptolomaico irá dominar o pensamento astronômico ocidental 
praticamente sem modificações até o final do século XVI. 

As primeiras inovações importantes depois de Eudóxio são atribuídas 
a Heraclides do Ponto (c. 388-310 a. C), um contemporâneo de 
Aristóteles e, possivelmente, também pupilo de Platão. A primeira das 
duas maiores inovações propostas por Heraclides foi a rotação da Terra 
em torno de seu eixo para explicar a rotação diária dos céus. (Ou pelo 
menos, se ele não foi o primeiro a propor a rotação da Terra, foi o 
primeiro a usá-la de modo claro.23 Em outras palavras, Heraclides fez a 
Terra mover-se novamente! Eu friso o “novamente” porque nós já 
encontramos um outro modelo com uma Terra móvel, o modelo do 
fogo, cen- 
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trai proposto pelo pitagórico Filolau. Ambas as idéias foram 
descartadas pelos aristotélicos, que argumentaram em resposta que, se a 
Terra girasse, iríamos notar mudanças no movimento de objetos ou 
mesmo no movimento das nuvens. Afinal, se a Terra gira, por que 
então uma pedra, quando atirada verticalmente para cima, irá cair 
exatamente sobre minha cabeça? É claro que, diriam os aristotélicos, 
enquanto a pedra sobe e desce em sua trajetória, a rotação da Terra irá 
me carregar um pouco adiante e a pedra não atingirá mais minha 
cabeça.24 E, com isso, a idéia da rotação da Terra será abandonada por 
séculos. 

A segunda idéia importante atribuída a Heraclides vem de seu 
modelo do cosmo. Segundo ele, e contrariando todos os modelos até 
então, Mercúrio e Vênus orbitam em torno do Sol e não da Terra. De 
modo irônico, essa proposta irá abrir o caminho para dois 
desenvolvimentos completamente opostos em astronomia: o modelo 
heliocêntrico (com o Sol no centro do cosmo) de Aristarco e o modelo 
geocêntrico (com a Terra no centro do cosmo) de Ptolomeu, baseado 
em epiciclos. É possível que Heraclides tenha proposto essa 
modificação inspirado tanto pelo fato de que o período orbital desses 
planetas é inferior a um ano como pela observação de que, no céu, eles 
estão sempre “perto” do Sol. É como se o Sol carregasse com ele os 
dois planetas em sua viagem anual através do zodíaco. Sugestões nesse 
sentido já haviam aparecido nos escritos de Platão, embora seu estilo 
carregado de simbologia e metáforas complicasse um pouco a sua 
interpretação. Mesmo que a idéia de Heraclides tivesse sido um passo 
na direção certa, ela também foi repudiada pelos aristotélicos. É claro 
que deslocar o centro das órbitas de Mercúrio e Vênus da Terra para o 
Sol causaria uma séria ruptura da ordem aristotélica do cosmo, com sua 
divisão entre os domínios do ser e do devir. A Terra, e apenas a Terra, 
podia estar no centro, ocupando o degrau inferior da escada que 
terminava na esfera do Movedor Imóvel. 

Mencionei acima que a idéia de Heraclides de colocar o Sol como 
centro da órbita dos planetas interiores pode ter inspirado Aristarco a 
colocar o Sol como centro de todas as órbitas,  
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incluindo a da Terra. Esse é um dos episódios mais curiosos da história 
da astronomia grega antiga, que um modelo heliocêntrico do cosmo 
proposto no século m a. C. tivesse sido esquecido por quase 2 mil anos. 

Aristarco nasceu em Samos, o berço de Pitágoras, por volta de 310 
a.C., o ano em que Heraclides morreu.Além de ser um excelente 
matemático e um observador bastante meticuloso, a obra de Aristarco 
demonstra que ele também era dotado de uma grande coragem 
intelectual, propondo sem medo idéias que contradiziam a ordem do 
dia. Apenas um de seus trabalhos chegou até nós, Sobre os tamanhos e 

distâncias do Sol e da Lua, onde ele usa argumentos geométricos 
brilhantes unidos a observações astronômicas para obter os tamanhos e 
distâncias relativas do Sol e da Lua. Nesse trabalho Aristarco mostra 
que a) a distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente dezenove 
vezes maior do que a distância entre a Terra e a Lua; b) o diâmetro do 
Sol é aproximadamente 6, 8 vezes maior do que o diâmetro da Terra; c) 
o diâmetro da Lua é aproximadamente 0, 36 vezes o diâmetro da Terra. 
Os números corretos são, para a, 388, para b, 109, e para c, 0, 27. Os 
erros feios de Aristarco em a e b não se devem a erros matemáticos, 
mas a erros em seus dados astronômicos, erros esses perfeitamente 
razoáveis se nos lembrarmos de que todas as medidas astronômicas até 
então (e durante praticamente os 2 mil anos seguintes) eram feitas a 
olho nu. De qualquer forma, o fato de ele ter descoberto que o Sol era 
bem maior do que a Terra deve ter inspirado sua conclusão de que o 
Sol era o centro do cosmo. 

A evidência que é usada como prova de que Aristarco propôs um 
modelo heliocêntrico do cosmo é encontrada nos escritos de 
Arquimedes, o maior matemático e inventor da Antigüidade, famoso 
pelo episódio em que correu nu pelas ruas de Siracusa gritando 
“Heureca! Heureca!”, após descobrir por que certos objetos flutuavam 
em líquidos.25 Em uma monografia dedicada ao rei Gelão n, intitulada 
O contador de areia, Arquimedes demonstra que ele pode calcular 
quantos grãos de areia são necessários para encher todo o volume do 
Universo. Para ex- 
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pressar sua resposta, um número gigantesco, Arquimedes teve de 
inventar uma notação especial, principal resultado de seu texto. Como 
ele precisava de uma medida para o tamanho do Universo, usou os 
dados de Aristarco, que correspondiam ao maior universo disponível 
em seus dias. Sua resposta indicava que seriam necessários 1063 (ou 
seja, o número 1 seguido de 63 zeros!) grãos de areia. No Contador de 

areia, Arquimedes escreve que 

Aristarco de Samos escreveu um livro com certas hipóteses que 

levam à conclusão de que o Universo é muito maior do que se 

pensava até então. Ele supôs que o Sol e as estrelas fixas 

permanecem imóveis, com o Sol no centro e a Terra girando ao seu 

redor em um movimento circular [...] 
26 

Hoje em dia sabemos que Copérnico, o homem que trouxe o Sol de 
volta ao centro do Universo no século xvi, estava a par do trabalho de 
Aristarco. Por que então seu modelo heliocêntrico foi esquecido por 
tanto tempo? Uma explicação possível, de natureza mais técnica, é que, 
se o Sol fosse o centro do Universo, um efeito astronômico conhecido 
pelo nome de paralaxe estelar poderia confirmá-lo. Mas os gregos não 
conheciam a paralaxe. Podemos facilmente entender o que é paralaxe 
estelar se estudarmos o diagrama da figura 2.6. Considere uma 
astrônoma na Terra medindo a posição de uma estrela relativamente 
próxima com respeito a uma constelação bem mais distante. Ela notará 
que a estrela parece variar sua posição em relação à constelação 
distante, ocupando posições diferentes em épocas diferentes do ano. Ela 
concluirá que esse efeito se deve ao fato de estarmos em órbita ao redor 
do Sol. O problema é que as estrelas estão tão distantes da Terra que a 
variação angular na posição da estrela próxima é muito pequena, 
certamente impossível de ser observada a olho nu. De fato, a paralaxe 
estelar, a prova definitiva de que orbitamos em torno do Sol, só foi 
detectada em 1838, por Friedrich Bessel. Fosse ela detectada pelos 
gregos, a história da astronomia teria sido muito diferente. 
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Mas a explicação mais provável para o fracasso do modelo de 
Aristarco vem da poderosa influência que o pensamento aristotélico 
exerceu durante séculos sobre as mentes da maioria dos astrônomos 
e filósofos. Para um aristotélico, pôr o Sol no centro do cosmo era 
obviamente absurdo; como o Sol era feito de éter, jamais poderia 
estar no centro do cosmo. Caso contrário, como poderíamos 
entender por que as coisas sempre caem em direção ao centro? E 
como a Terra, sendo composta pelos outros quatro elementos em 
suas diversas combinações, podia ter o mesmo status dos planetas, 
todos feitos de éter? Era claro que algo estava errado com o sistema 
heliocêntrico, já que contrariava frontalmente as hipóteses da física 
aristotélica. E assim, com argumentos dessa natureza, as portas se 
fecharam para o universo de Aristarco por mais 2 mil anos. 

Rodas e mais rodas: o universo de Ptolomeu 

Depois de Aristarco, o maior avanço da astronomia grega veio 
com a invenção dos epiciclos. Acredita-se que a idéia dos epiciclos 
tenha sido desenvolvida por Apolônio de Perga (c. 265-190 a. C), 
um matemático de calibre comparável ao de Arquimedes. O melhor 
modo para visualizarmos um epiciclo é por intermédio de uma 
analogia com uma roda-gigante que tenha sido dese- 
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nhada por um perverso engenheiro; ao invés de balançarem 
suavemente, as cadeiras podem girar completamente, de modo 
que a cabeça do passageiro descreva um círculo completo. Esse 
círculo é o que chamamos de epiciclo, enquanto a roda principal é 
chamada de deferente. Agora imagine que o sádico engenheiro 
(um físico jamais seria capaz de tanta malvadeza) aprisione o 
pobre passageiro na roda-gigante e ligue o motor. Com a roda 
principal e a cadeira girando, a cabeça do passageiro descreverá 
uma curva espiral, conforme indicado no diagrama acima da 
figura 2.7. 

Agora substitua o centro da roda-gigante pela Terra, e a cabeça 
do passageiro por um planeta. Do ponto de vista de um 
observador na Terra, o planeta irá claramente exibir um 
movimento retrógrado. Sua distância até a Terra também irá 
variar, “explicando” a mudança na luminosidade aparente do 
planeta. Portanto, ao combinar o movimento dos dois círculos, é 
possível descrever as peculiaridades dos movimentos dos corpos 
celestes, ou seja, é possível salvar os fenômenos! Apolônio foi 
ainda mais além, não 
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se limitando a uma simples introdução da idéia de epiciclos; ele 
também provou que o mesmo movimento final pode ser gerado se a 
cadeira permanecer fixa e se o centro da roda-gigante girar em torno de 
um pequeno círculo, conforme mostra o diagrama à direita da figura 
2.7. Esse movimento é chamado de movimento excêntrico. É 
interessante que, sendo um teórico puro, Apolônio aparentemente não 
aplicou suas idéias geométricas aos movimentos dos corpos celestes. 

Foi Hiparco, o maior astrônomo da Antigüidade, que aplicou pela 
primeira vez a idéia de epiciclos à descrição dos movimentos dos 
corpos celestes em torno da Terra. Em particular, Hiparco se 
concentrou nos movimentos do Sol e da Lua, deixando de lado os 
movimentos dos planetas. Hiparco nasceu em Nicomédia (hoje Izmit, 
na Turquia), produzindo sua obra entre 150 e 125 a. C, portanto, dentro 
do período alexandrino da história grega. A essa altura, os romanos já 
haviam conquistado toda a Grécia, e o centro da atividade intelectual 
tinha mudado de Atenas para Alexandria, no Egito, fundada por 
Alexandre, o Grande, cerca de dois séculos antes. 

Vamos voltar um pouco no tempo para retraçar a expansão da Grécia 
para o leste. Devido ao gênio militar de seu pai, Filipe da Macedonia, 
inventor da cavalaria como uma forma de ataque e da formação de 
infantaria conhecida como “falange macedônia”, as fronteiras do 
império de Alexandre se estenderam até a índia. Com a expansão do 
império, ocorreu também a disseminação da cultura grega por grande 
parte do Oriente Médio e Ásia. Após a morte de Alexandre, aos 33 
anos, em 323 a. C, a unidade do império entrou em rápido declínio, 
com seus generais dividindo entre si o controle das várias províncias. 
Felizmente, Alexandria ficou sob o controle do general Ptolomeu (não 
confundir com o astrônomo), um amigo íntimo de Alexandre e 
admirador de seu mestre, Aristóteles. Ptolomeu declarou-se faraó, 
embora sua corte fosse inteiramente grega. Ele fundou o primeiro 
centro dedicado às ciências, o Museu de Alexandria. Aristarco, 
Apolônio, Arquimedes e Hiparco visitavam freqüentemente o museu, 
assim como os grandes geômetras Euclides e Eratóstenes, o primeiro a 

82 



medir o diâmetro da Terra, com um erro de apenas oitenta quilômetros, 
e Heron, o inventor da primeira máquina a vapor. A prevalência de 
Alexandria como centro intelectual irá sobreviver ao domínio romano 
por mais alguns séculos, até seu desaparecimento por volta de 200 d. C. 

Hiparco foi muito mais para a astronomia do que o pioneiro no uso 
de epicliclos na descrição dos movimentos celestes. Entre seus vários 
feitos, ele inventou aquele tópico favorito dos estudantes do segundo 
grau: a trigonometria. Obteve os melhores dados astronômicos de seu 
tempo combinando suas observações com dados obtidos pelos 
babilônios; inventou o astrolábio, um instrumento usado para medir a 
posição de objetos no céu, e descobriu o fenômeno conhecido como 
precessão dos equinócios, o fato de o eixo de rotação da Terra girar 
lentamente, de modo semelhante a um pião desequilibrado. É 
interessante que Hiparco não tenha tentado usar epiciclos para 
descrever o movimento dos planetas, embora tenha criticado vários 
modelos anteriores baseados em esferas concêntricas devido à sua 
incompatibilidade com dados observacionais. O uso de epiciclos para 
descrever todos os movimentos celestes terá de esperar até Cláudio 
Ptolomeu, que viveu três séculos após Hiparco. 

Não se conhece muito sobre a vida de Ptolomeu, embora saibamos 
que ele produziu seus trabalhos entre 127 e 141 d. C. e que viveu em 
Alexandria, na época uma província romana. Sua obra-prima, chamada 
pelos astrônomos árabes de Almagest, “O Grandioso” (lembre-se da 
palavra majestade), se tornou o texto “standard” da astronomia até o 
final do século xvi. Ptolomeu baseou-se nas idéias de Aristóteles e na 
astronomia de Hiparco para criar uma descrição completa dos 
movimentos de todos os corpos celestes que estivesse de acordo com as 
observações. Sua obra astronômica é a coroação do apelo de Platão 
para salvar os fenômenos, a descrição do Universo em termos de uma 
complicadíssima maquinaria de rodas e mais rodas, eternamente 
girando sob o controle do Movedor Imóvel. 

O que pode ter motivado Ptolomeu a responder ao desafio de Platão 
tantos anos após seus predecessores? Para ele, assim como 
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para Platão e para Aristóteles, os corpos celestes eram divinos. Mais 
ainda, a ordem que percebemos no Universo é uma manifestação direta 
da inteligência divina. O estudo dos céus servia como um veículo de 
ascensão espiritual para o astrônomo. Por intermédio de seu trabalho, o 
astrônomo liberava-se das limitações e trivialidades da vida diária, em 
busca de uma existência moral e ética superior; para Ptolomeu, a 
astronomia estava profundamente ligada à filosofia moral. Ao 
investigar os mecanismos celestes, o astrônomo estava em contato com 
o divino. 

Em busca de um método simples e capaz de prever quantitativamente 
as posições dos vários corpos celestes, Ptolomeu modificou os 
epiciclos de Hiparco, criando um novo ponto, chamado equante. O 
centro geométrico da roda-gigante estava entre a Terra e o equante, 
conforme indicado no diagrama da figura 2.8. Para Ptolomeu, o centro 
do epiciclo viaja com velocidade angular constante em torno do 
equante, e não em torno do centro geométrico da roda-gigante ou da 
Terra, como no esque- 
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ma de Hiparco. Ajustando a distância entre o centro da roda e o equante 
para os vários planetas, Ptolomeu conseguiu reproduzir, com 
extraordinário sucesso, uma série de irregularidades presentes no 
movimento dos corpos celestes. Mas seu sucesso teve um alto custo. 
Seu modelo violava um dos dogmas platônicos, o que especificava que 
os movimentos celestes deveriam todos ocorrer com velocidade angular 
constante em torno da Terra. Claramente essa limitação não perturbava 
Ptolomeu, que estava mais preocupado em salvar os fenômenos que em 
aderir a todos os dogmas platônicos. Para ele, a tarefa mais importante 
do astrônomo era obter um modelo matemático do cosmo que 
descrevesse os movimentos dos corpos celestes usando apenas círculos. 
Ptolomeu estava mais preocupado com sua astronomia que com sua 
física. 

Seu sucesso foi enorme. O modelo de Ptolomeu podia não só 
descrever os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, como também 
prever com razoável sucesso suas posições futuras, para deleite tanto 
dos astrônomos como dos astrólogos. Apesar de parcialmente 
esquecido no mundo ocidental durante quase oitocentos anos, graças 
aos árabes o universo de Ptolomeu será redescoberto na Europa por 
volta de 900 d. C, dominando a astronomia (e a astrologia) até o século 
XVI, quando Copérnico propôs seu modelo heliocêntrico. 

Antes de deixarmos Ptolomeu e os gregos, gostaria de dedicar 
algumas linhas à astrologia e ao seu papel crucial no desenvolvimento 
da astronomia. Já em 2000 a. C, os babilônios acreditavam que o Sol, a 
Lua e os planetas (em especial Vênus) podiam magicamente influenciar 
os afazeres públicos e a vida de seus líderes. Essa influência foi levada 
ao nível do indivíduo pelos gregos, que desenvolveram uma astrologia 
pessoal, por meio de sua combinação com a mitologia, associando 
deuses a corpos celestes. O astrólogo era um intérprete dos movimentos 
divinos, uma ponte entre os deuses e os humanos. Como tal, ele 
ocupava uma posição de prestígio e poder na hierarquia social grega. 
Para que suas previsões fossem acuradas, o astrólogo necessitava de 
bons dados astronômicos, incluindo não só as posi- 
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FIGURA 2.9: Filósofos gregos, de Platão a Ptoloneu, discutidos 
no texto. As datas são aproximadas. 

ções atuais como também as posições futuras do: corpos celestes em 
relação às constelações do zodíaco. Portinto, na explicação do 
grande sucesso do modelo de Ptolomeu devemos unir ao ideal 
platônico de salvar os fenômenos o uso istrológico de uma 
astronomia capaz de prever acuradamente as posições dos corpos 
celestes. 

Ptolomeu escreveu um tratado completo sobre astrologia, 
intitulado Tetrabiblos, no qual representou os caninhos do astrólogo 
e do astrônomo como caminhos gêmeos na busca de 
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um estado de tranqüilidade espiritual e intelectual superiores. 
Enquanto, para Ptolomeu, a astronomia tem valores morais, a 
astrologia, com seus poderes de previsão, “acalma a alma através do 
conhecimento de acontecimentos futuros, como se eles estivessem 
ocorrendo no presente, e nos prepara para receber com calma e 
equilíbrio o inesperado”.27 

A astrologia continuou a exercer um papel social importante na 
sociedade romana, antes de sua repressão pela Igreja cristã a partir do 
século rv, especialmente devido à influência do pensamento de santo 
Agostinho, expresso em seu livro A cidade de Deus. Um ponto de 
importância central nesse debate era a questão do livre-arbítrio; já que 
na astrologia antiga o Universo era essencialmente mecanicista, o 
indivíduo jamais teria a liberdade de escolher seu destino, o futuro 
estando controlado pelos movimentos celestes. Essa noção violava a 
onipotência do Deus cristão, fazendo com que a astrologia se tornasse 
inaceitável. Tentativas para aliviar a tensão entre a Igreja e a astrologia 
argumentavam que “as estrelas não impõem, apenas sugerem”, 
deixando ao indivíduo a escolha final de seu destino, guiado em 
princípio por Deus. 

Embora os teólogos muçulmanos também oferecessem resistência à 
disseminação da astrologia no Leste, seus esforços não foram muito 
bem-sucedidos. Com a conquista pelos muçulmanos da Sicília e da 
Espanha, a astrologia reentra na Europa, passando por um verdadeiro 
renascimento durante os séculos XII e XIII. De fato, a astrologia não só 
fazia parte do currículo das primeiras universidades medievais em 
Bolonha, Paris e Oxford, como também serviu de inspiração (e ganha-
pão) para vários astrônomos, incluindo Johannes Kepler, que no início 
do século XVII obteve as primeiras leis matemáticas descrevendo os 
movimentos planetários. Com a formulação da mecânica newtoniana, 
astrologia e astronomia irão se divorciar permanentemente, pelo menos 
nas mentes dos cientistas. Entretanto, como é fácil constatar, dada a sua 
enorme popularidade (decerto muito maior do que a da astronomia), a 
astrologia continua a ser tão fascinante hoje quanto na Grécia antiga. 
Para aqueles que procu- 
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ram na astrologia um veículo de autodescoberta e conforto, as palavras 
de Ptolomeu são igualmente válidas dezoito séculos mais tarde. 

Neste capítulo, discutimos algumas das idéias mais importantes sobre 
o Universo originadas na Grécia antiga. Seria impossível cobrir mesmo 
uma pequena parte do vasto legado cultural deixado pelos gregos, que 
facilmente ocuparia vários volumes. Todavia, espero que ao terminar 
este capítulo você tenha uma idéia, mesmo que incompleta, da 
fantástica criatividade e diversidade do pensamento grego. Talvez mais 
relevante que os vários detalhes de seu legado cultural, os gregos nos 
ensinaram como é importante nos perguntar sobre o mundo à nossa 
volta e sobre nós mesmos. Seu amor pela razão e sua fé no uso do 
raciocínio como instrumento principal na busca do conhecimento 
formam o arcabouço fundamental do estudo científico da Natureza. 
Não devemos nunca fugir dessa busca, intimidados pela nossa 
ignorância. O medo deve ser combatido com a razão e não com mais 
medo. Essa, para os gregos, é a chave da sabedoria. 

Ao entrarmos na Idade Média, veremos que essa curiosidade sobre o 
mundo natural irá praticamente desaparecer. A ascensão da Igreja e o 
declínio de Roma redirecionaram as preocupações das pessoas 
“educadas” para questões teológicas extremamente abstratas; as 
sementes plantadas pelos gregos irão hibernar por um longo tempo. 
Isso não significa que nenhuma ciência tenha sido produzida nesse 
período. Os árabes, em particular, produziram melhorias no modelo de 
Ptolomeu, e levaram a matemática a novos níveis de sofisticação. 
Entretanto, seu Universo continuou sendo essencialmente aristotélico, 
finito, com a Terra no centro e dividido entre os domínios do ser e do 
devir. 

O único tipo de estudo aceitável era de natureza teológica. Questões 
pertinentes ao estudo da Natureza eram consideradas não só supérfluas 
como também perigosas para a salvação da alma. A situação se tornou 
tão terrível que, por aproximadamente setecentos anos, de 300 d. C. 
(santo Lactancio) até o ano 
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1000 (papa Silvestre 11), se acreditava novamente que a Terra era plana! Quando 
os muçulmanos trouxeram os textos de Aristóteles, Euclides, Arquimedes, 
Ptolomeu e muitos outros de volta para a Europa, uma nova brisa de despertar 
começou a soprar, lentamente liberando o intelecto do sono hipnótico da Idade 
Média. No início, do século XIII até o começo da Renascença (século xv), a brisa 
começou sua tarefa timidamente. Mas, a partir do século XVII, nas mãos de 
Giordano Bruno, Galileu, Kepler, Gilbert e outros, a brisa transformou-se em um 
poderoso furacão, causando um verdadeiro renascimento intelectual da 
civilização ocidental. Antigas idéias foram redescobertas, reformuladas ou 
serviram de inspiração para a geração de novas idéias; para os que participaram 
dessa incrível aventura intelectual, as famosas palavras de Aristóteles devem ter 
adquirido o caráter de profecia: “[...] é impossível não concluirmos que as 
mesmas idéias tornam aos homens não só uma ou duas vezes, mas 
continuamente, por toda a eternidade”.28 
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