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Três são as características centrais da cosmologia grega, para Tomás de Aquino, a saber: 

(1) a finitude cósmica; (2) o geocentrismo; (3) o conjunto dos corpos simples. 

 

Eis as passagens centrais que abordam tais características: 

 

 

(A) “Diz, portanto, que existem alguns que dizem que alma está misturada com todo o 

universo, sejam os elementos mesmos ou as coisas derivadas deles. Donde o filósofo 

designar certo Tales, que talvez movido por essa opinião, opinou que tudo está pleno de 

deuses. Desejou, pois, que todo o universo fosse animado e que sua alma fosse Deus. 

Donde, como a alma está em cada parte do animal e em todas elas, então desejou que em 

cada parte do universo estivesse Deus, portanto, e assim, tudo estava pleno de deuses; e, 

talvez, a partir disso surge a idolatria”.1 

 

(B) “A respeito da posição da Terra diz, portanto, que nem todos os filósofos têm a mesma 

opinião. Com efeito, aqueles que afirmaram que o universo inteiro era infinito não 

puderam assinalar um determinado sítio para a Terra, pois no infinito não há razão para 

considerar o meio e os extremos. Porém, muitos filósofos que disseram que o mundo 

inteiro era finito afirmaram que a Terra está posicionada no meio do mundo, como 

Anaximandro, Anaxágoras, Demócrito, Empédocles e Platão”.2     

 

(C) “É dito que Anaximandro foi o primeiro que descobriu as noções das magnitudes das 

estrelas e as noções das distâncias entre elas e com relação à Terra. É dito também que os 

pitagóricos foram os primeiros a depreender a ordem e a posição dos planetas; embora 

estes assuntos tenham sido considerados com maior diligência e de modo mais perfeito 

por Hiparco e Ptolomeu”. 3 

                                                           
1 “Dicit ergo quod sunt quidam, qui dicunt animam misceri in toto universo, ponentes eam tam in elementis 

quam in elementatis. Unde quidam philosophus nomine Thales, fortassis motus ab hac opinione, opinatus 

est omnia plena esse diis. Volebat enim quod totum universum esset animatum, et eius anima esset Deus. 

Unde, sicut anima est in qualibet parte animalis, et tota, ita volebat quod in qualibet parte universi esset 

Deus, et sic omnia essent plena diis: et forte ex hoc provenit idolatria”. (In De anima I, 13, 2§). 
2 (In De caelo II, 20, n. 3): “Dicit ergo primo quod de situ terrae non omnes philosophi habent eandem 

opinionem. Quicumque enim posuerunt totum universum esse infinitum, non potuerunt assignare terrae 

determinatum situm, eo quod in infinito non est accipere medium et extrema. Sed plures eorum qui 

posuerunt totum mundum esse finitum, dixerunt terram esse positam in medio mundi, sicut Anaximander, 

Anaxagoras, Democritus, Empedocles et Plato”.  
3 (In De caelo II, 15, n. 1): “Dicitur autem Anaximander primo invenisse rationem de magnitudinibus 

stellarum, et distantiis earum ab invicem et a terra; ordinem autem positionis planetarum dicuntur primi 



 

(D) “Quanto ao segundo, ele [Aristóteles] diz que também outros filósofos, ao estabelecer 

o princípio do mundo, congregados até certo ponto (ou seja, dizendo que anteriormente 

ao fazer-se do mundo, estavam todos congregados em unidade), tentaram assinalar o 

modo como as coisas eram movidas alternadamente e separadas na mesma constituição 

do mundo; como sustenta Anaximandro e também Empédocles. Com efeito, não é 

razoável que algo produza a geração do mundo a partir de coisas previamente distantes e 

em movimento. Assim como o movimento é certo ato, similarmente a separação ou 

distância das coisas se dá a partir das próprias formas, na medida em que as coisas estão 

em ato (pois, na medida em que as coisas estão em potência não se distinguem); e, uma 

vez que a geração se produz propriamente a partir do que está em potência, não é razoável, 

portanto, gerar o mundo a partir de coisas separadas e em movimento”.4   

 

(E) “[...] o universo corpóreo é constituído por suas partes segundo a ordem da posição; 

e, por essa razão, neste livro [i.e., De caelo] só se determina sobre as partes do universo 

que primeiro e por si possuem posição no universo, quais sejam, os corpos simples. 

Donde, não se determina, neste livro, sobre os quatro elementos na medida em que são 

cálidos ou frios, ou algo semelhante; mas, somente na medida em que possuem gravidade 

e leveza, mediante os quais sua posição no universo é determinada. Porém, as outras 

partes do universo, por exemplo, as pedras, as plantas e os animais, não possuem uma 

posição determinada por si mesmas, mas mediante os corpos simples, razão pela qual não 

se trata disso neste livro”.5 

 

                                                           
Pythagorici deprehendisse; quamvis cum maiori diligentia et perfectius sint haec considerata per 

Hipparchum et Ptolomaeum”. 
4 (In De caelo II, 6, n. 5): “Quantum autem ad secundum, dicit quod etiam alii philosophi ponentes 

principium mundi, congregantes aliqualiter (idest dicentes quod antequam mundus fieret, erant omnia 

aliqualiter congregata in unum) tentando assignare modum, quomodo res iterum moverentur et ad invicem 

segregarentur, em ipsa mundi constitutione; sicut posuit Anaximander e etiam Empedocles. Non est enim 

rationabile quod aliquis faciat generationem mundi ex rebus prius distantibus et motis. Sicut enim motus 

est actus quidam, ita etiam discretio seu distantia rerum est por proprias formas, secundum quod res sunt in 

actu (secundum enim quod sunt in potentia res, non discernuntur); e quia generatio proprie fit ex eo quod 

est in potentia, ideo non est rationabile generare mundum ex rebus discretis et motis”. 
5 “[...] et quod de simplicibus corporibus determinatur in hoc libro, secundum quod sunt partes universi. 

Constituitur autem universum corporeum ex suis partibus secundum ordinem situs: et ideo de illis solum 

partibus universi determinatur in hoc libro, quae primo et per se habent situm in universo, scilicet de 

corporibus simplicibus. Unde et de quatuor elementis non determinatur in hoc libro secundum quod sunt 

calida vel frigida, vel aliquid huiusmodi; sed solum secundum gravitatem et levitatem, ex quibus 

determinatur eis situs in universo. Aliis autem partibus universi, puta lapidibus, plantis et animalibus, non 

determinatur situs secundum se, sed secundum simplicia corpora: et ideo de his non erat in hoc libro 

agendum”. (In In De caelo, prooemium, n. 5). 


