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Filosofia 

Características dos Pré-Socráticos 

Teoria 

 

O que é mitologia? 

O mito (mythos) é, antes de mais nada, uma narrativa de origem, isto é, um relato que busca explicar, 

geralmente recorrendo ao sobrenatural, a origem dos fenômenos e das coisas. Essas narrativas eram 

construídas coletivamente e, portanto, não tinham uma autoria definida. Uma vez que, na antiguidade, 

pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, as narrativas míticas eram difundidas, 

principalmente, por meio da oralidade.  

 

Embora houvesse profissionais especializados em memorizar e veicular tais narrativas, os chamados 

rapsodos, cada pessoa podia, livremente, transmiti-las à sua maneira. E como “quem conta um conto, 

aumenta um ponto”, era comum que essas narrativas sofressem alterações, fossem elas propositais, ou não. 

Por esse motivo, um mesmo mito pode apresentar inúmeras versões.  

 

De modo geral, os mitos estavam na base da educação do povo grego, sobretudo aqueles atribuídos aos 

poetas Homero (Ilíada e Odisseia) e Hesíodo (Teogonia e Os Trabalhos e os Dias). Através deles, expressos 

sob a forma de poemas, eram transmitidos os costumes, os conhecimentos, a cultura e os valores da 

sociedade grega. Cada narrativa, permeada por esses elementos, contribuía para a formação moral e 

intelectual do indivíduo. Vale lembrar que, na Grécia Arcaica, os poetas eram vistos como dotados de uma 

inspiração divina, por isso, todas as narrativas produzidas por eles eram consideradas como verdades. 

 

Os diferentes tipos de mito 

As narrativas míticas podem ser classificadas em três tipos: as teogônicas, que narram o nascimento dos 

deuses, suas naturezas, seus atributos e suas relações tanto com os homens quanto com as outras 

divindades e com o Universo; as cosmogônicas, que narram a origem do Universo; e as escatológicas, que 

narram os últimos eventos do mundo, isto é, o destino final dos homens. Essas narrativas geralmente estão 

associadas à morte. 

 

Passagem do mito ao logos 

Em um dado momento, as narrativas mitológicas se tornaram insuficientes para explicar o mundo e o homem 

sentiu a necessidade de buscar respostas mais racionais para as questões que o afligiam. Diversas 

transformações no âmbito da cultura grega contribuíram para o surgimento do pensamento filosófico, tais 

como: a redescoberta da escrita, o surgimento da moeda, a formulação da lei escrita, a consolidação da 

democracia, entre outras.  
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Filosofia 

A partir dessas transformações surgiram, por volta do século VI a.C., os primeiros filósofos, que ficaram 

conhecidos como filósofos pré-socráticos. Esses primeiros pensadores buscavam entender a natureza 

(physis) através da razão (logos), isto é, sem recorrer aos deuses, presentes nas narrativas mitológicas. Para 

eles, era preciso explicar a natureza a partir dos próprios elementos naturais. 

 

Grande parte da obra original desses primeiros filósofos não chegou até nós, restando apenas alguns 

fragmentos, citações e comentários feitos por filósofos posteriores, a junção desses textos é chamada de 

doxografia. Com isso, é possível estabelecer que, uma das questões principais para os filósofos pré-

socráticos, era definir qual teria sido a causa, o elemento primordial (arché ou arkhé), que deu origem a tudo 

o que existe no Universo (cosmo). Por isso, esse período da filosofia é conhecido também como cosmológico. 

 

● Para Tales de Mileto (640-c.548 a.C.), considerado como o primeiro filósofo, o elemento primordial 

(arché) é a água. 

● Para Pitágoras de Samos (séc. VI a.C.), o elemento primordial (arché) é composto pelos números. 

● Para Anaximandro de Mileto (610-547 a.C.), o elemento primordial (arché) é o ápeiron, uma matéria 

indeterminada e ilimitada. 

● Para Anaxímenes de Mileto (588-524 a.C), o elemento primordial (arché) é o ar. 

● Para Empédocles de Agrigento (483-430 a.C.), o elemento primordial (arché) é formado pelos quatro 

elementos básicos, terra, água, fogo e ar. 

● Para Leucipo (séc. V a.C.) e Demócrito de Abdera (c.460-c.370), o elemento primordial (arché) é 

constituído por átomos. 

 

Heráclito e Parmênides: mobilismo e imobilismo 

Entre os filósofos pré-socráticos, destacam-se Heráclito e Parmênides. Ambos desenvolveram uma 

discussão de natureza ontológica (do ser enquanto ser), isto é, acerca daquilo que constitui a própria 

realidade. Heráclito (544-484 a.C) nasceu em Éfeso, na Jônia. Para ele, o ser (aquilo que existe) está em 

constante movimento, em constante mudança e se constitui por oposições internas, ou seja, pela luta entre 

os contrários, como dia-noite, inverno-verão, guerra-paz etc.  

 

Dessas lutas, surgem as transformações, que recebem o nome de devir. Por isso, diz ele: “Nunca nos 

banhamos duas vezes no mesmo rio”, pois na segunda vez já não somos os mesmos e as águas do rio 

também não. Nesse sentido, Heráclito é considerado como mobilista por defender que “tudo flui”. 

 

Parmênides (c.540-c.470 a. C) nasceu em Eleia, na Magna Grécia. Para ele, o mobilismo proposto por 

Heráclito, corresponde a afirmar que uma mesma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Para evitar essa 

contradição lógica, ele formulou dois princípios, segundo os quais “o ser é” e o “não-ser não é”.  

 

De acordo com esses princípios (que Aristóteles chamou de princípio de identidade e princípio de não 

contradição), somente o ser, isto é, aquilo que existe, pode ser dito e pensado. Portanto, o não-ser, entendido 

como aquilo que não existe, é indizível e impensável. Além disso, o que existe não muda e não se transforma. 

Por isso, Parmênides concluiu que o ser é único, imutável e imóvel. 
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Filosofia 

Segundo ele, todo movimento que vemos no mundo, como as coisas que nascem e morrem, são mudanças 

aparentes. Elas acontecem apenas na “via da opinião”, isto é, quando o homem percebe o mundo por meio 

dos sentidos. Desse modo, o que é verdadeiro só é alcançado pela “via da verdade”, que é quando o homem 

se deixa conduzir somente pela razão e percebe a imobilidade do ser. Nesse sentido, Parmênides é 

considerado como um filósofo imobilista por defender a permanência. 
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Filosofia 

Exercícios  

 

 

 

1. (UEL 2015) De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. 

Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, 

se o universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia 

ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de 

lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância 

básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como 

tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água  podia se transformar em peixes vivos, 

ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. 

(Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. 

a) Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e 

porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias 

contadas acerca do mundo dos deuses. 

b) Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, 

uma causa oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da 

observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. 

c) Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI 

a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme 

capacidade de transformação. 

d) A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o 

antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca 

dos primeiros princípios que originam todas as coisas. 

e) Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário 

único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos 

podem observar no nascimento e na degeneração das coisas. 
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Filosofia 

 

2. (Unimontes 2010) O primeiro filósofo de que temos notícias é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia 

Menor. Tales foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que, certa vez, no Egito, ele 

calculou a altura de uma pirâmide medindo a sombra da mesma no exato momento em que sua própria 

sombra tinha a mesma medida de sua altura. Dizem ainda que, em 585 a.C., ele previu um eclipse solar. 

GAARDER, J. O Mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

Aos primeiros filósofos que se debruçaram sobre os problemas do cosmo, podemos chamá-los, além 

de pré-socráticos, de 

a) naturalistas ou fisicistas. 

b) existencialistas. 

c) empiristas. 

d) espiritualistas. 

 

 

 

3. A realidade, para Heráclito, é a harmonia dos contrários, que não cessam de se transformar uns nos 

outros. (…) Parmênides se colocava na posição oposta à de Heráclito. Dizia que só podemos pensar 

sobre aquilo que permanece sempre idêntico a si mesmo, isto é, que o pensamento não pode pensar 

sobre coisas que são e não são, que ora são de um modo e ora de outro, que são contrárias a si mesmas 

e contraditórias.” 

(Chauí, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, Ática, 2003, p. 110) 

 

Sabe-se que os filósofos pré-socráticos Heráclito e Parmênides desenvolveram propostas opostas 

para a arché em todos os seres. Além de terem influenciado demais autores na proposição de suas 

teorias, pode-se dizer que os dois filósofos pré-socráticos tinham uma base de vertente: 

a) Cosmológica, como busca para a origem e ordem do mundo. 

b) Ética, como fonte de compreensão da conduta humana. 

c) Estética, como forma de contemplação da arte. 

d) Cosmogônica, como explicação racional da origem dos deuses. 

e) Política, como uma maneira de ordenar a legislação social. 
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Filosofia 

4. O homem sempre buscou explicações sobre os aspectos essenciais da realidade que o cerca e sobre 

sua própria existência. Na Grécia antiga, antes de a filosofia surgir, essas explicações eram dadas pela 

mitologia e tinham, portanto, um forte caráter religioso. Historicamente, considera-se que a filosofia 

tem início com Tales de Mileto, em razão de ele ter afirmado que “a água é a origem e a matriz de todas 

as coisas”. Nesse sentido, pode-se dizer que a frase de Tales tem caráter filosófico pelas seguintes 

razões: 

a) Porque destaca a importância da água para a vida; porque faz referência aos deuses como causa 

da realidade e, porque nela, embora apenas subentendido, está contido o pensamento: “tudo é 

matéria”. 

b) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz sem imagem e fabulação e porque 

nela, embora apenas subentendido, está contido o pensamento: “tudo é um”. 

c) Porque narra uma lenda; porque narra essa lenda através de imagens e fabulação e porque nela, 

embora apenas subentendido, está contido o pensamento: “tudo é movimento”. 

d) Porque enuncia uma verdade revelada por Deus; porque o faz através da imaginação e, porque 

nela, embora apenas subentendido, está contido o pensamento: “o homem é a medida de todas 

as coisas”. 

e) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz recorrendo a deuses e a imaginação 

e, porque nela, embora apenas subentendido, está contido o pensamento: “conhece-te a ti 

mesmo”. 

 

 

5. (ENEM 2015) A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a 

origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e 

por três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em 

segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela embora 

apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 

NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural. 1999 

 

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? 

a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades 

racionais. 

b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. 

c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. 

d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. 

e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. 
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Filosofia 

Gabarito 

 

1. B 

Os filósofos pré-socráticos representam uma mudança no pensamento grego por serem os primeiros a 

buscarem explicações sobre a origem do universo (cosmos) e da natureza (phisys) por meio do discurso 

racional (logos), sem apelar para o recurso mítico. Em suas elaborações buscavam determinar um 

princípio unificador (arché) que pudesse servir de referencial básico para alicerçar suas teorias. Eles 

desenvolveram suas teorias em diferentes localidades ao longo de toda a Grécia (Samos, Mileto, Éfeso), 

construindo diferentes escolas que defendiam diferentes princípios explicativos. Não havia uma 

unificação no pensamento. Por exemplo, Tales de Mileto tinha como arché a água, a fim de demonstrar 

a mutabilidade da realidade. Anaxímenes, mesmo sendo de Mileto, definia como arché o ar. Já Heráclito 

definia como arché o fogo. O princípio do ilimitado foi criado por Anaximandro e é conhecido como 

ápeiron, representa aquilo que une as coisas, mas não possui materialidade. Assim para Tales, 

Anaxímenes e Heráclito, o arché é uma transformação da matéria e o ápeiron é a geração a partir do 

indefinido. A alternativa B é a única que está de acordo com as características e teorias referentes aos 

filósofos pré-socráticos. 

 

2. A 

Os filósofos pré-socráticos também são chamados de naturalistas ou fisicistas pois seu principal 

objetivo era encontrar o arché, o princípio fundador da natureza (physis em grego). 

 

3. A 

Uma das questões principais para os filósofos pré-socráticos, era definir qual teria sido a causa, o 

elemento primordial (arché ou arkhé), que deu origem a tudo o que existe no Universo (cosmo). Por isso, 

esse período da filosofia é conhecido também como cosmológico. 

 

4. B 

O surgimento da filosofia está atrelado ao momento em que os homens passam a investigar as origens 

do mundo, dos seres, enfim, de tudo o que os cerca, sem ter de recorrer a explicações baseadas nas 

divindades ou nos mitos. A frase de Tales de Mileto aponta justamente isso, porque atribui a origem das 

coisas a um ente físico (a água) e não a um ente sobrenatural.  

 

5. C 

Nietzsche faz referência ao surgimento da filosofia através dos pré-socráticos que buscavam na 

natureza (physis) uma justificativa racional para a origem de tudo. Inicialmente, encontravam um 

elemento essencial (arché) como solução primordial. 


