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Vamos conversar um pouquinho?? 



•  A Filosofia como resposta a uma inquietação 
própria da natureza humana; 

 

• A Filosofia como o resultado da atividade da 
razão humana perante à totalidade do real; 

 

• A Filosofia neste último sentido teve o seu início 
nas colônias da Grécia, nos séculos VI e V a.C; 

O INÍCIO DA FILOSOFIA... 
 



A INFLUÊNCIA DE OUTRAS CULTURAS. 

• A navegação comercial das colônias jônicas da 
Ásia Menor, punha-as em contato com os povos 
do Egito, da Fenícia e da Mesopotâmia; 
 

• A Grécia teria trazido do Oriente todos os 
principais conteúdos de sua cultura? 

 
•  Ou simplesmente teria ocorrido o "milagre 

grego", uma espécie de produto exótico dentro 
do panorama bárbaro dos povos antigos? 



A ORIGINALDADE GREGA... 
 "Outros povos nos deram santos, os gregos nos deram sábios.“ 

Nietzsche 

 
• Não limitação a uma atividade prática ou a 

um comportamento religioso;  

 

• Admissão de um comportamento 
propriamente filosófico, mais puramente 
intelectual; 

 

• Assim a Filosofia é um produto original da 
cultura grega.  



Transição: Religião       Filosofia 

• Como alguns conteúdos foram transferidos de 
um contexto mítico para o domínio da 
pergunta racional? 

 

• Um tipo diferente de religiosidade que 
obrigava o homem a viver mais por si mesmo 
e a desenvolver uma certa ousadia 
intelectual;  

 



• Assim o itinerário do pensamento pré-
socrático não se desenvolve do "mito ao 
logos'', mas de um “logos mítico para a 
conquista de um logos'', mais 
acentuadamente racional; 

 

• O homem passa a afirmar-se como um ser que 
por suas próprias forças e questiona o real. 

 



Filósofos pré-socráticos, os physikoi... 

• Physis = sis (sufixo) + phy (raiz verbal);  

 

• Na voz ativa: phúein (produzir), na voz média: 
phúesthai (crescer); 

 

• Assim a palavra physis designa o processo de 
surgir, se refere à realidade subjacente às todas 
coisas, e também designa o que é fundamental e 
persistente, em oposição ao que é derivado e 
transitório; 



Vamos investigar???... 



1º Aspecto de physis ... 
(grupo 1) 



2º Aspecto de physis ... 
(grupo 2) 



3º Aspecto de physis ... 
(grupo 3) 



Conclusão (Borheim): 

“Estas parecem ser as notas fundamentais da 
physis, possibilitadora da “física” pré-socrática. 
Pensando a physis, o filósofo pré-socrático pensa o 
ser, e a partir da physis pode então aceder a uma 
compreensão da totalidade do real: do cosmos, dos 
deuses e das coisas particulares, do homem e da 
verdade, do movimento e da mudança, do animado 
e do inanimado, do comportamento humano e da 
sabedoria, da política e da justiça.” (BORHEIM, 
1998). 
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