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Pré-Socráticos 

Os pré-socráticos procuravam por uma explicação racional da origem do universo 
O período pré-socrático é um marco temporal na história da filosofia para demarcar aqueles filósofos que 
ou nasceram antes de Sócrates ou que eram contemporâneos a ele, mas mantinham seus pensamentos 
baseados nos mestres antigos e seguindo suas preocupações filosóficas. Em sua maioria, não viviam no 
continente grego e sim em centros afastados. Compreende a escola jônica, pitagórica, eleática e pluralista. 
As escolas e principais pensadores 

• A escola jônica recebe esse nome por se referir a filósofos nascidos na Jônia, colônia grega da Ásia 
Menor. Caracteriza-se pela pergunta a respeito da origem da natureza, para determinar o elemento 
que deu origem a todos os seres. Os principais filósofos jônicos são Tales, Anaximandro, 
Anaxímenes e Heráclito. Para Tales, o elemento primordial era a água; para Anaximandro, o 
universo teria resultado de modificações ocorridas num princípio originário que ele chamou de 
ápeiron, que tem o sentido de infinito, indeterminado ou ilimitado; para Anaxímenes, a origem de 
todas as coisas seria modificações num princípio originário que, para ele, seria um ar infinito 
(pneuma ápeiron), Para Heráclito, o elemento do qual deriva todas as coisas é o fogo. 

• A escola pitagórica tem seu nome derivado do nome de seu fundador e principal representante: 
Pitágoras de Samos. Ele defendia que todas as coisas são números e o princípio fundamental de 
tudo seria a estrutura numérica. Ou seja, o mundo surgiu quando precisou haver uma limitação para 
o ápeiron e essa limitação eram formas numéricas sobre o espaço. Os pitagóricos faziam um 
amálgama de concepções, como era comum na época. Desse modo, embora racionais e 
matemáticos, os pitagóricos também baseavam suas doutrinas em concepções místicas. 
Acreditavam que o corpo aprisionava a alma, imortal, e o objetivo da existência seria o de tornar a 
alma mais pura. A reencarnação era uma consequência desse pensamento, pois a cada vida era 
possível elevar mais as virtudes da alma e reencarnar-se em uma forma mais elevada. Tinham, 
portanto, uma visão espiritual da existência. Outros pensadores importantes dessa escola: Filolau, 
Arquitas e Alcmeón. 

• A escola eleática tem o nome derivado da cidade de Eleia, ao sul da Itália, lugar onde se situaram 
seus principais pensadores: Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Caracteriza-se por não 
procurarem uma explicação da realidade baseada na natureza. Suas preocupações eram mais 
abstratas e podemos ver nelas o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Defendiam a 
existência de uma realidade única, por isso são conhecidos também como monistas em oposição ao 
mobilismo (de Heráclito, principalmente, que acreditava na existência da pluralidade do real). A 
realidade para eles é única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio ou fim, contínua e indivisível. 

• A escola pluralista, que inclui a escola atomista e os pensadores Anaxágoras e Empédocles, tem 
esse nome porque seus pensadores não acreditam na existência de um princípio único que seja a 
origem do universo e sim de vários princípios que se misturam e formam tudo o que conhecemos. 
Para os atomistas, tudo o que existe é composto de “átomo” e “vazio” que em um processo contínuo 
de atração e repulsão constituem a realidade existente. 

Contexto histórico 
No século VI a.C. não havia uma clara distinção entre as áreas do saber como temos hoje – ciência, 
religião, filosofia e matemática, por exemplo. Por esse motivo, muitos dos filósofos pré-socráticos podiam 
ser também líderes religiosos, cientistas, médicos ou matemáticos. 
Para entender esse florescimento cultural do século VI a.C., precisamos voltar ao século XII a.C: os reinos 
micênicos haviam sido destruídos depois das Invasões Dóricas; muitos aqueus se instalaram em ilhas e em 
costas da Ásia Menor; os jônicos fundaram cidades como Mileto e Éfeso. Por conta das condições 
geográficas, eles desenvolveram atividades econômicas voltadas para a navegação, comércio e 
artesanato. A adoção do regime monetário fortaleceu aqueles que viviam dessas atividades e se afastaram 
da organização social micênica que tinha seu fundamento na aristocracia de sangue. 
A partir do século VII a.C., os homens e as mulheres não se satisfaziam mais com uma explicação mítica 
da realidade. O processo de transformação e de criação envolvido no desenvolvimento de técnicas levava 
ao questionamento a respeito do universo, se ele também não respondia a um processo semelhante. 
Heráclito e Parmênides - Por Débora Silva 



Duas concepções dominaram o pensamento filosófico durante bastante tempo: por um lado, as ideias de 
Parmênides e, por outro, o pensamento de Heráclito. Heráclito defendia a ideia de um mundo contínuo, 
enquanto Parmênides definia um ser único, um ser imóvel. 
O conflito de pensamento de Parmênides e Heráclito é fundamental, pois pode ser considerado o primeiro 
choque de ideias que ainda hoje tem força, afastando-se lentamente da Filosofia da Natureza e do 
misticismo de Pitágoras.  
A filosofia de Parmênides 
Parmênides nasceu em Eleia, na Itália, por volta de 530 a. C e a sua filosofia define que o ser é único, 
imutável, infinito e imóvel, sempre idêntico a si mesmo. O filósofo também defende que a aparência 
sensível do mundo não existe. O que o filósofo quer dizer é que o nosso conhecimento sensitivo das coisas 
só nos dá uma ilusão do movimento, uma aparência, sendo que apenas o conhecimento intelectivo permite 
com se conceba a realidade como idêntica a si mesma. 
Parmênides parte da ideia de tentar ordenar a realidade a partir das classes “aquelas que são” e “aquelas 
que não são”. Por exemplo, ao observar a luz e a escuridão, notou que a escuridão nada mais era que a 
negação da luz. Após denominar esses pares de opostos como “ser” (positiva) e “não-ser” (negativa), 
Parmênides postulou também que “O Ser e o Não-Ser não é”. 
O pensamento de Heráclito 
Heráclito defendia a ideia de um mundo contínuo, um mundo em constante movimento, onde nada 
permanece idêntico a si mesmo, e sim transforma-se no seu oposto (negação, contradição). O filósofo 
utilizou uma metáfora da vela acesa: ao vermos a chama acesa de uma vela, temos a impressão de que é 
sempre a mesma, no entanto, estamos vendo um processo de transformação que ocorre naquele mesmo 
instante, em que a cera da vela é transformada em fogo, o fogo em fumaça e a fumaça em ar. 
Heráclito também foi conhecido como Skoteinós (“O Obscuro”) pelo fato de os seus pensamentos 
parecerem, muitas vezes, contraditórios e sem sentido. 
O filósofo também aborda a divisão do universo entre dois pólos, “seres” e “não-seres” e enxerga uma 
unidade entre eles. No entanto, existe uma diferença com o pensamento de Parmênides: enquanto a 
unidade de Parmênides é idêntica e imutável, a de Heráclito está entre dois polos, isto é, mesmo que o Ser 
e o Não-Ser sejam parte e coabitem o mesmo, não podem ser descartados como simples ilusões. 
 
ATIVIDADES 

 
1- Por que os primeiros filósofos eram chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza? 
  
2- (UFSJ 2012) Sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, é CORRETO afirmar que 
a) Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a 
substância primordial, a origem única de todas as coisas. 
b) Anaximandro, após observar sistematicamente o mundo natural, propôs que não apenas a água poderia 
ser considerada arché desse mundo em si e, por isso mesmo, incluiu mais um elemento: o fogo. 
c) Anaxímenes fez a união entre os pensamentos que o antecederam e concluiu que o princípio de todas 
as coisas não pode ser afirmado, já que tal princípio não está ao alcance dos sentidos. 
d) Heráclito de Éfeso afirmou o movimento e negou terminantemente a luta dos contrários como gênese e 
unidade do mundo, como o quis Catão, o antigo. 
 
3- (UEAP - 2011) ...que é e que não é possível que não seja/ é a vereda da Persuasão (porque acompanha 
a Verdade); o outro diz que não é e que é preciso que não seja/ eu te digo que esta é uma vereda em que 
nada se pode aprender. De fato, não poderias conhecer o que não é, porque tal não é fatível/ nem poderia 
expressá-lo. 
(Nicola, Ubaldo. Antologia ilustrada de Filosofia. Editora Globo, 2005.) 
O texto anterior expressa o pensamento de qual filósofo? 
a) Aristóteles, que estabelecia a distinção entre o mundo sensível e o inteligível. 
b) Heráclito de Éfeso, que afirmava a unidade entre pensamento e realidade. 
c) Tales de Mileto, que afirmava ser a água o princípio de todas as coisas. 
d) Parmênides de Eleia, que afirmava a imutabilidade de todas as coisas e a unidade entre ser e pensar, 
ser e conhecimento. 
e) Protágoras, que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, que o ser é e o não ser não é. 
 
4- (UENP - 2011) 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. 
 

5- (UEL 2003) “Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um 
princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio é a água. 
Essa proposta é importantíssima… podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira 
proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização ocidental.” (REALE, Giovanni. História da 
filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 1990. p. 29.) 
 
A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal problema por eles investigado. 
 
a) A ética, enquanto investigação racional do agir humano. 
b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte. 
c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos científicos. 
d) A cosmologia, como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. 
e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua legislação. 
 
6- (UFF - 2010) Como uma onda 
“Nada do que foi será/ De novo do jeito que já foi um dia/ Tudo passa/ Tudo sempre passará/ 
A vida vem em ondas/ Como um mar/ Num indo e vindo infinito 
Tudo que se vê não é/ Igual ao que a gente/ Viu há um segundo/ Tudo muda o tempo todo/ No mundo 
Não adianta fugir/ Nem mentir/ Pra si mesmo agora/ Há tanta vida lá fora/ Aqui dentro sempre/ Como uma 
onda no mar/ Como uma onda no mar/ Como uma onda no mar” 
(Lulu Santos e Nelson Motta) 
A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias do filósofo grego Heráclito, que viveu no século VI a.C. 
e que usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é o autor de uma frase famosa: 
“Não se entra duas vezes no mesmo rio”. 
 
Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu 
Santos mais se aproxima 
a) Morte é tudo que vemos despertos, e tudo que vemos dormindo é sono. 
b) O homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra. 
c) Ao se entrar num mesmo rio, as águas que fluem são outras. 
d) Muita instrução não ensina a ter inteligência. 
e) O povo deve lutar pela lei como defende as muralhas da sua cidade. 
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