
 
 
 
Olá, 
Estou disponibilizando a todos um material de estudo para esses dias que 
ficaremos casa. 
Bom estudo!  
 
 
Vídeos para assistir:  
 
1 - A Chegada aos Mundos Invisíveis:  
https://www.youtube.com/watch?v=YFHdknurqeM&list=PLb99cEGNgBmiCGCT03Tn8zW8yr2b
oatw7&index=2&t=0s 

 
2 - Los Filósofos Presocráticos (Primera parte) 
https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A&index=2&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-
VgS84q_chQwCcp 

 
3 - Los Filósofos Presocráticos (Segunda parte) 
https://www.youtube.com/watch?v=jvRHC_s3CJs&index=3&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-
VgS84q_chQwCcp 

 
4 - Donald no País da Matemágica 
https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk 

 

 
RESUMO DAS AULAS      
 
Homero 
          O mais famoso poeta grego foi Homero (séc. IX a.C.). Costuma-se atribuir 
a ele a autoria de dois poemas épicos: a Ilíada e a Odisséia. 
Hesíodo 
          Hesíodo (séc. VIII a.C.). Como aedo, Hesíodo tornou-se famoso e 
reverenciado por toda a cultura grega. 
Em sua obra Teogonia (do grego theos: deus, e gonia: origem), Hesíodo faz uma 
compilação bastante completa da origem e genealogia dos deuses. Hesíodo 
sistematizou os antigos mitos da criação e organizou as relações entre deuses 
e heróis numa sequência lógica. A genealogia é composta por três gerações: a 
de Urano (céu), a de Cronos (tempo) e a de Zeus. Numa outra obra, Os 
Trabalhos e os Dias, Hesíodo situa a origem da humanidade em uma etapa da 
sucessão de raças em decadência: à raça de ouro seguem-se as raças de prata, 
de bronze, a dos heróis e, por fim, a raça de ferro, à qual nós próprios 
pertencemos. 
 
Physis: Esta palavra grega pode ser traduzida por natureza 

Arqué (ou arkhé): A arqué é o princípio originário 
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O cosmo: Em grego, cosmo significa ordenado, ornado. Tendo presente estas 

acepções, podemos entender o cosmo como belo – logo, um princípio, também, 

estético –, pois o que é bem ordenado, harmônico 

Logos: Logos, a principal noção filosófica, pode ser traduzida por palavra, 

discurso, “razão”. 

Cosmologia: explicação racional e sistemática das características do universo 

que substituísse a antiga Cosmogonia: explicação sobre a origem do universo 

baseada nos mitos 

 
A escola jônica: Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. 
A escola pitagórica: Pitágoras, Filolau e Alcmeón. 
A escola eleática: Parmênides, Zenão.  
Os filósofos pluralistas: Empédoclesd e Anaxágoras  
 

 



 
 

 



 
 

 

Heráclito 

          Nascido em Éfeso, outra cidade jônica, desenvolveu-se um pensamento 

distinto e original. Isso se deveu a Heráclito (c. 535-475 a.c.), estudioso da 

natureza e preocupado com a arché. Assim como os pensadores de Mileto, 

Heráclito observava que a realidade é dinâmica e que a vida está em constante 

transformação, decidiu concentrar sua reflexão sobre o que muda. Assim, o 

filósofo dizia que tudo flui, nada persiste nem permanece o mesmo. O ser não é 

mais que o vir a ser. “tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque 

novas águas correm sobre ti 

Nada existira sem o seu oposto. 

A doutrina do fluxo – A unidade (arché) do mundo consiste em uma eterna 

mudança.  

A teoria dos opostos – O mundo é um equilíbrio de tendências opostas que, 

apesar de apontarem para direções contrárias, são, na verdade, idênticas. 

 

Parmênides (c. 510-470 a.c.)  
 
           Parmênides achava contraditório buscar a essência (a arché) naquilo que 
não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece (a mudança, 
o movimento), a mudança – e proclamou que existe o ser e não é concebível 
sua não existência. Em suas palavras: “O ser é e o não ser não é”. Tentemos 



compreender melhor essa frase, aparentemente óbvia: “o ser é”– a primeira 
oração expressa a ideia de que o ser (ou aquilo que é) é eternamente, pois o 
ser constitui, para ele, a substância permanente, portanto, o ser é de maneira 
imutável e imóvel, e é o único que existe. O ser é a arché de Parmênides, não 
identificada com nenhum elemento natural, sensível, mas, ao mesmo tempo, 
equivalente a toda corporeidade, com tudo o que existe, pois, o ser é uno, pleno, 
contínuo e absoluto; “o não ser não é” – a segunda oração traz a ideia de que 
o não ser (a negação do ser) não é, não em ser, substância, essência. Portanto 
é nada, não existe.  Para Parmênides, o não ser se identificaria com a mudança 
(o devir), pois mudar é justamente não ser mais aquilo que era, nem ser ainda 
algo que é. em vista dessa formulação, Parmênides é considerado o primeiro 
filósofo a expor o princípio de identidade (a = a) e de não contradição (se a = 
a, é impossível, ao mesmo tempo e na mesma relação. 
 

Zenão 

           Discípulo de Parmênides, Zenão de eleia (c. 488- -430 a.c.) elaborou 

argumentos para defender a doutrina de seu mestre. Pretendia demonstrar com 

eles que a própria noção de movimento era inviável e contraditória. Desses 

argumentos, talvez o mais célebre seja o paradoxo de Zenão, que se refere à 

corrida de Aquiles (herói grego que, segundo a mitologia, era muito veloz) com 

uma tartaruga. 

Empédocles 

          Empédocles procura resolver o problema colocado por Parmênides acerca 

da unidade do ser.De acordo com ele, tudo que existe é resultado da mistura e 

da separação de quatro elementos imutáveis e indestrutíveis: AR, FOGO, 

TERRA, ÁGUA. Esses elementos são movidos pelas forças externas.A força que 

une, fazendo componham a unidade a partir da multiplicidade na natureza, é o 

AMOR. Aquela que divide, levando – os as formar as muitas e variadas coisas 

do mundo é o ÓDIO.     

  

Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera (460 a.C. – 370 a.C.) 
 
          Demócrito, natural de Abdera, foi o principal discípulo de Leucipo e seu 

sucessor na direção da escola de Abdera. Responsável pelo desenvolvimento 

de uma doutrina que ficou conhecida pelo nome de atomismo.  Demócrito 

denominou-as, portanto, átomos – palavra de origem grega que significa “não 

divisível” (a, negação; tomo, parte, divisão).  

Pitágoras de Samos (?571 a.C. -- 497 a.C.) 

          Resposta bastante distinta na busca da arché veio de Pitágoras de 
Samos (c. 570-490 a.c.). Profundo estudioso da matemática, Pitágoras 
defendeu a tese de que todas as coisas são números. 
Uma descoberta atribuída a Pitágoras pode ter sido o ponto de partida para a 
sua filosofia a: a relação entre a harmonia musical e a aritmética. Atribui a 
Pitágoras o uso da palavra filosofia 


