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 Por que a Filosofia é Grega?
 Por que as coisas no mundo se transformam?
 Filósofos da Natureza.
 Devir, Arché e Physis.
 Atividades de Fixação.
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• A palavra filosofia é grega. É composta por
duas outras: philo e sophia.
• Philo: deriva-se de philia, que significa amizade,
amor fraterno, respeito entre os iguais.
• Sophia: quer dizer sabedoria e dela vem a
palavra sophos (sábio)

• Filosofia: amizade pela sabedoria, amor e
respeito pelo saber.
• Filósofo: o que ama a sabedoria, tem amizade
pelo saber, deseja saber.
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A Filosofia possui data e local de
nascimento:
• Data: Final do século VII e início do
século VI antes de Cristo;

• Local: colônias gregas da Ásia Menor
(particularmente as que formavam
uma região denominada Jônia), na
cidade de Mileto.
• Primeiro Filósofo: Tales de Mileto.
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A Filosofia é grega
• A Filosofia é um fato tipicamente grego.
• Isso não quer dizer que outros povos, tão antigos quanto os
gregos (chineses, hindus, japoneses, árabes, persas, hebreus,
africanos, índios da América, etc.) não possuam sabedoria.
•

Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem
desenvolvido o pensamento e formas de conhecimento da
natureza e dos seres humanos.

• Quando se diz que a Filosofia é um fato grego, o que se quer
dizer é que ela possui certas características (formas de
pensar e de exprimir os pensamentos) que são
completamente diferentes das características desenvolvidas
por outros povos e outras culturas.
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O que
perguntavam os
primeiros
Filósofos?
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Ao contemplar o mundo racionalmente, os gregos começaram a perguntar...
•

Por que tudo muda?

• Por que a criança se torna adulta, amadurece,
envelhece e desaparece?
•

Por que um dia luminoso e ensolarado, de céu azul e
brisa suave, repentinamente, se torna sombrio,
coberto de nuvens e tomado por uma tempestade
com raios e trovões?

•

De onde vêm os seres? Para onde vão, quando
desaparecem?

•

Por que se transformam? Por que se diferenciam uns
dos outros?
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Período pré-socrático ou cosmológico
• Os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos (ou,
Filósofos da Natureza). Eram eles:
1. Filósofos da Escola Jônica: Tales de Mileto, Anaxímenes de
Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso;
2. Filósofos da Escola Itálica: Pitágoras de Samos, Filolau de
Crotona e Árquitas de Tarento;
3. Filósofos da Escola Eleata: Parmênides de Eléia e Zenão de
Eléia;

4. Filósofos da Escola da Pluralidade: Empédocles de Agrigento,
Anaxágoras de Clazômena, Leucipo de Abdera e Demócrito de
Abdera.
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FILÓSOFOS DA NATUREZA
• Os primeiros filósofos gregos foram, assim, designados
por "filósofos da natureza", porque se interessaram,
principalmente, pela natureza e pelos processos físicos.
• Os filósofos viam que havia na natureza transformações
constantes.
• A questão fundamental era: como a água podia se
transformar em peixes vivos; e a terra morta em árvores
altas ou flores de cores vistosas, etc.
• Mas como é que essas transformações eram possíveis?
Como é que algo feito de uma substância se poderia
transformar numa coisa completamente diferente?
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Aos primeiros filósofos intrigava o MOVIMENTO
• O mundo está em constante mudança: Todos
os seres, além de serem gerados e de serem
mortais,
são
seres
em
contínua
transformação:
1. Mudando de qualidade: o branco
amarelece, acinzenta, enegrece; o dia se
torna noite; a noite se torna dia; a primavera
cede lugar ao verão; o saudável adoece; o
doente se cura; a criança cresce, etc.
2. Mudando de quantidade: pequeno cresce e
fica grande; um rio aumenta de volume na
cheia e diminui na seca, etc.
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DEVIR
• A mudança - nascer, morrer, mudar de
qualidade ou de quantidade - chama-se
DEVIR;
• O DEVIR é a passagem contínua de uma
coisa ao seu estado contrário: dia-noite,
claro-escuro, quente-frio, etc.

• O DEVIR segue leis rigorosas que o
pensamento conhece: essa passagem não é
caótica, mas obedece a leis determinadas
pela PHYSIS (Natureza) ou pelo princípio
fundamental do mundo (ARCHÉ)
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Arché e Physis
• Os primeiros filósofos acreditavam que havia
um elemento primordial que daria origem a
todas as transformações da natureza.
• Arché = Elemento primordial. Substância inicial
de onde tudo deriva
• Physis (em grego, physis vem de um verbo
que significa fazer surgir, fazer brotar, fazer
nascer, produzir): A Natureza eterna e em
perene transformação.
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Arché e Physis
• Os diferentes filósofos escolheram diferentes
ARCHÉ:
1. Tales: o princípio era a ÁGUA.
2. Anaximandro: o ÁPEIRON, isto é, uma matéria
infinita.
3. Anaxímenes: o elemento originário era o AR,
que estava presente em tudo, transpassava
tudo, soprava o movimento de todos os seres e
era infinito.
4. Leucipo e Demócrito: ÁTOMOS.
13

ATIVIDADE
01. Significado da palavra Filosofia: (Marque a alternativa correta)
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) Desprezo pela sabedoria.
) Amor pela sabedoria.
) Amor pelos mitos.
) Devoção aos deuses.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
02. Qual o nome do primeiro filósofo? (Marque a alternativa correta)
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) Sócrates.
) Platão.
) Tales de Mileto.
) Karl Marx.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
03. Por que os primeiros filósofos eram denominados “Filósofos da Natureza)?
(Marque a alternativa correta)
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) Porque moravam nas florestas, em contato com a natureza.
) Porque se interessaram, principalmente, pela natureza e pelos processos físicos.
) Porque não se interessaram pela natureza e pelos processos físicos.
) Por que eram interessados na explicação religiosa para entender a natureza.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
04. Os primeiros filósofos acreditavam que havia um elemento primordial que
daria origem a todas as transformações da natureza. Como se chama esse
elemento? (Marque a alternativa correta)

a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

) Physis
) Filosofia
) Arché.
) Átomos.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
05. Arché, segundo o filósofo Anaximandro: (Marque a alternativa
correta)

a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) Fogo
) Água.
) Ar
) Matéria .
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE PARA CASA
01. Como se chama a passagem contínua de uma coisa ao seu estado contrário:
dia-noite, claro-escuro, quente-frio, entre outras transformações? (Marque a
alternativa correta)

a.(
b.(
c.(
d.(
e.(

) Filosofia.
) Arché.
) Physis.
) Devir.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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