


Filosofia Antiga: Pré-Socráticos

- Os primeiros filósofos gregos tentaram entender o mundo com o uso da
razão, sem recorrer à religião, à revelação, à autoridade ou à tradição. Além
disso, também eram professores que ensinavam seus discípulos a usar a
razão e a pensar por si mesmos.



Pré-Socráticos ou Cosmológicos

- Período pré-socrático (séc. VII-V a.C.) - Problemas cosmológicos. Período

Naturalista: pré-socrático, em que o interesse filosófico é voltado para o

mundo da natureza.





O QUE SIGNIFICA O TERMO PRINCÍPIO?

• Fonte e origem de todas as 
coisas;

• A Foz ou termo último de 
todas as coisas;

• O Sustentáculo permanente 
que mantém todas as coisas.



Tales
( Grego, séc. VI aC. )

Terra

A Terra é um disco chato num

Universo infinito de água



Os Primeiros Filósofos

• Cosmologia:
• Cosmos (universo)

• Logia (estudo)

• Objetivo:
• Compreender as transformações da natureza (phýsis).

• Desvendar o princípio natural (arché) que gerou o universo e sustenta suas
transformações.

estudo racional do 
universo



Os diferentes filósofos escolheram 
diferentes physis.

• Cada filósofo encontrou motivos e razões para dizer qual era o princípio
eterno e imutável que está na origem da Natureza e de suas
transformações.

• Tales dizia que o princípio era a água ou o úmido; 

• Anaximandro considerava que era o ilimitado sem qualidades definidas; 

• Anaxímenes, que era o ar ou o frio; 

• Heráclito afirmou que era o fogo; 

• Leucipo e Demócrito disseram que eram os átomos. 



A cosmologia é uma explicação racional e

sistemática sobre a origem, ordem e transformação

da Natureza, da qual os seres humanos fazem parte,

de modo que, ao explicar a Natureza, a Filosofia

também explica a origem e as mudanças dos seres

humanos.



Mario Quintana, no poema “As coisas”, traduziu o sentimento comum dos primeiros
filósofos da seguinte maneira: “O encanto sobrenatural que há nas coisas da
Natureza! [...] se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má,
é, acaso, singular”. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se
preocupavam com:

a) Cosmologia, estudando a origem do Cosmos, contrapondo a tradição mitológica das
narrativas cosmogônicas e teogônicas.

b) Política, discutindo as formas de organização da polis e estabelecendo as regras da
democracia.

c) Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores e da vida virtuosa.

d) Epistemologia, procurando estabelecer as origens e limites do conhecimento verdadeiro.

e) Ontologia, construindo uma teoria do ser e do substrato da realidade.


