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Os pré-socráticos

Quem foram os pré-socráticos

Os primeiros filósofos que buscaram 

explicações racionais para a origem da 

natureza e dos seres. Romperam com as 

explicações mitológicas desenvolvendo 

cosmogonias próprias.

Tales de Mileto



Os pré-socráticos

Os principais pré-socráticos

• Escola jônica: Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro 

de Mileto e Heráclito de Éfeso;

• Escola itálica: Pitágoras de Samos, Filolau de Crotona e Árquitas de 

Tarento;

• Escola eleata: Parmênides e Zenão de Eléia;

• Escola da Pluralidade: Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de 

Clazômena, Leucipo e Demócrito de Abdera



Os pré-socráticos

As principais características da cosmologia

• Explicação racional e sistemática sobre a origem e a ordem da 

Natureza e dos seres;

• Princípio da mutabilidade: tudo existe e se transforma, natureza 

eterna;

• O princípio de tudo, o eterno e perene somente acessível pelo 

espírito, pelo pensamento;

• Physis (fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer) como a natureza 

eterna



Os pré-socráticos

As principais características da cosmologia

• Seres mortais e tudo o mais que se origina da physis eterna estão 

em constante transformação de qualidade (o novo envelhece, o 

saudável adoece, o doente se cura, a noite vira dia, a semente vira 

árvore que vira flores, frutos, o úmido seca, o seco fica úmido, etc.) 

e quantidade (um rio aumenta e diminui, o pequeno cresce, o 

distante pode ficar perto). Manutenção da ordem e estabilidade 

apesar de constante mudança



Os pré-socráticos

Mudança, movimento e devir

 Mudança – nascer, morrer, mudar de qualidade ou quantidade – é 

movimento;

 O movimento do mundo se chama devir e obedece a leis rigorosas 

estabelecidas pela physis.



Os pré-socráticos

A physis e os diferentes princípios da natureza

 A physis é a Natureza eterna, o princípio gerador, perene, imortal, de 

onde tudo brota e para onde tudo retorna;

 Diferentes filósofos argumentaram sobre a natureza da physis:

 Tales afirmava ser a água;

 Anaxímenes afirmava que era o ar, o frio;

 Heráclito afirmou que era o fogo;

 Demócrito disse que era átomo, o indivisível.


