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RESUMO Este artigo analisa a concepção de natureza na Grécia antiga, 

comparando a poesia de Hesíodo com os registros e pensamentos dos 

filósofos pré-socráticos. Procura-se entender como a natureza é descrita 

pelo pensamento mítico e racional, enfatizando as transformações e as 

permanências do pensamento grego.  

ABSTRACT This article analyzes the conception of nature in ancient Gre-

ece, comparing Hesiodo poetry with registers and thoughts of the Pre-

Socratic philosophers. It also intends to understand how the nature is 

described by mythical and rational thoughts, emphasizing the transfor-

mation and permanence of Greek mind.  
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A interação contínua do homem com a natureza permitiu que fossem 

elaboradas várias narrativas míticas, as quais visavam a organizar a lógica 

do mundo num processo ordenado, que seria passado para as gerações 

seguintes, através dos relatos orais.  

No mundo antigo encontramos várias cosmogonias, que de maneira 

genérica propunham uma ordenação coerente e una do Caos primitivo do 

Cosmos, por meio da intervenção de um ente divino ou herói benfazejo, 

que ao construí-Io, ordená-Io e modelá-Io, estabelecia desdobramentos, 

que levavam à origem da existência humana, com a qual o ser humano se 

identificava.  

Este é o momento fundamental da elaboração simbólica, pois orga-

nizando-se o Caos primitivo, tem origem o mundo natural e o homem na 

sua unidade interativa com o meio. O que em última instância configurará 

uma atribuição de sacralidade aos elementos naturais, dada pelo ato divino 

criatório da qual o homem também compartilha, enquanto parte da criação.  

Esta organização da origem construía também uma visão dos deuses 

como controladores todos poderosos do equilíbrio cósmico, imortais e 

onipresentes, sem contudo serem visíveis. Tais divindades, criadas pela 

mitologia, tendiam de maneira genérica a ordenar o Cosmos dentro da 

dualidade antagônica entre as divindades ligadas ao Bem e ao Mal, que 

estavam disseminadas pela natureza, assumindo atribuições ora positivas, 

ora negativas, advindas dos efeitos que pudessem causar sobre os seres 

humanos.  

Assim sendo, o homem neste cenário complexo que interliga sagrado 

e humano, encontra-se sujeito às divindades, sendo que os desígnios 

humanos estavam vinculados ao cumprimento da sua sujeição ao ente 

divino. Esta sujeição do homem é feita primeiramente pelo mito, que 

determinava e sancionava as normas morais e éticas de convivência 

grupal, o que em outras palavras poderia ser dito como aquilo que tem ou 

não senso dentro da sociedade.  

Se considerarmos o caso grego, eleito pela civilização ocidental como 

início da identidade cultural do ocidente, notamos que a religiosidade 

helênica no seu primórdio é constituída de uma combinação de crenças e 

cultos herdados dos povos indo-europeus, dentre eles os micênicos, onde 

a presença da oral idade do mito e do conhecer por ouvir dizer é 

marcante.
1
  

1  Paul Veyne afirma que: "Literatura antes da literatura. nem verdadeira. nem fictícia, porque exterior ao mundo  

empírico, na mais nobre do que ele, o mito tem uma outra particularidade: como o seu nome indica, é uma narrativa, 

mas anônima, que se pode recolher e repetir mas de que não seria possível ser-se o autor.". VEYNE, Paul. 

Acreditavam os gregos nos seus mitos? (Tradução Antonio Gonçalves), Lisboa, Ed. 70,1983, pp. 36-37. Brisson 

destaca que "un mythe ne rapporte jamais une expérience actuelle ou récente il évoque toujours un souvenir conservé 

en mémoire par une collectivité tout entiere que I'a transmis oralemente de génération en génération pendant une 

longe période de temps. Aussi, pour définir ce qu'est un my1he, faut-il commencer par  
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A sistematização e estruturação da religião e mitologia grega se efe-

tuou com as obras de Homero e Hesíodo,
2
 os quais são considerados, 

desde a antigüidade, como os responsáveis pela elaboração do conjunto 

de divindades que constituíam a base da religião helênica, bem como pela 

educação da Hélade.
3
  

A obra de Hesíodo, Teogonia, narra as origens do mundo, dos deuses 

e dos homens, considerando o mito como uma instância de comunicação 

reconhecidamente aceita, dotado de um conteúdo com:Jnicável à 
sociedade e que é responsável pela conservação de uma memória do 

passado, transmitida oralmente e, em função desta característica, sujeita a 

transformações. Este texto de Hesíodo nos permite refletir sobre elementos 

importantes da relação homem-natureza neste processo criativo primordial.  

Hesíodo, após o proêmio as musas, onde instaura a excelência da 

palavra sagrada, narra o surgimento dos deuses primordiais:  

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também  

Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, 

dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,  

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,  

e Eros: o mais belo entre deuses imortais, solta-

membros, dos deuses todos e dos homens todos ela 

doma no peito o espírito e a prudente vontade.  

Do Caos Êrebo e Noite negra nasceram  
Da Noite aliás Éter e Dia nasceram,  

gerou-os fecundada unida a Êrebo em amor,  

déterminer sur quels criteres se fonue une collectivité pour conserver en mémoire le souvenir de tel ou tel 

événement". BRISSON, Luc. Platon le:; mots et les mythes. Paris, François Maspero, 1982, p. 23.  

2 Homero, autor presumível da llíada e a Odisséia, era tido pelos antigos como o educador da Hélade, como observa 

Platão ao destacar os malefícios de sua influência no livro X da República. A existência de Homero, bem como a 

autoria das obras tem sido colocadas em questão por estudiosos que apontam par~ imprecisões e contradições nas 

obras, além da sobreposição de camadas lingüísticas. Independentemente destas questões modernas as duas obras 
constituem como esteio básico na compreensão do pensamento helênico na antigüidade. Homero sistematizou 

poemas compostos oralmente pelos aedos na forma épica. O conjunto da obra homérica revela um conjunto de 

descrições fidedignas de acontecimentos concretos e atos humanos para com os deuses na sua relação com o 

sagrado entrelaçando atos humanos com ações divinas. Hesíodo, o primeiro poeta a elaborar um poema cósmico 

ocidental, era considerado pelos antigos como contemporâneo de Homero. A sua existência é identificada entre o 

final do século VIII e início do século VII a.C., em Ascra na Beócia. As suas duas obras Teogonia e os Trabalhos e os 

Dias, junto com a obra de Homero representam a fecundidade daquele período. f-leráclito afirmou que "Mestre da 

maioria é Hesíodo; pois este reconheceu que sabe mais coisas, ele que não conhecia dia e noite; pois é uma só 

(coisa)". Os Pré-Socráticos. In: Os Pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 4 ed., 1989, vol. I, p. 57.  

3 Heródotos assim se pronuncia ao realizar a investigação sobre o passado da Hélade: "Mas os helenos por assim dizer 
não sabiam até há bem pouco tempo qual era a origem de cada um dos deuses, nem se eles todos sempre existiram, 

nem qual era a sua forma. Realmente, suponho que a época de Homero e Heslodos não é mais de quatrocentos 

anos anterior à nossa, e foram eles que em seus poemas deram aos helenos a genealogia dos deuses e Ihes 

atribuíram seus diferentes epítetos e suas atribuições, honrarias e funções, e descreveram sua figura. Mas os poetas 

considerados anteriores a esses parecem-me ser-Ihes posteriores". HERÓDOTOS. História. Brasília, UNB, 1988, 

L11-53, p.106.  

70  



 

Terra primeiro pariu igual a si mesma  
Céu constelado, para cercá-Ia toda ao redor  

e ser aos deuses venturosos sede irresvalável sempre. 

Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas ninfas 

que moram nas montanhas frondosas.  

E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas 

do coito com Céu: Oceano de fundos remoinhos e 

Coios e Crios e Hipérione Jápeto  

e Téia e Réia e Têmis e Memória  
e Febede áurea coroa e Tétis amorosa.  

E após com ótimas armas Cronos de curvo pensar, 

filho o mais terrível: detestou o florescente pai.
4
  

Sucessivamente, a história das diversas linhagens de elementos do 

mundo natural é apresentada numa seqüência narrativa de criação 

constitutiva, e de subseqüentes desdobramentos degenerativos, onde a 

verdade sobre a origem do mundo, dos deuses e do homem é construída 

dentro de uma perspectiva mítico-religiosa. A violência das forças da 

natureza marca a passagem por estágios sucessivos de realidade em que 

prepondera uma visão concreta sobre a origem do Cosmo.  

A criação do mundo, em cada uma das fases cósmicas, segundo 

Hesíodo, reúne elementos antagônicos e conflitantes de uma realidade 

transcendente, revelando a concretitude e o simbolismo do pensamento 

helênico do período arcaico. Esta instauração cronológica de início, que 

marca a origem, revela que os deuses e a descendência humana com-

partilham do meio natural, uma vez que, "toda a descendência é uma 

explicitação do ser e natureza da divindade genitora", e esta, por sua vez, é 

determinada e apreendida pelas qualidades que possui. O homem era a 

síntese de uma natureza primordial.
5
  

É interessante notar que à divindade Terra é atribuído o epíteto de 

"amplo seio, de todos sede irresvalável sempre"; sendo esta fecundada 

pelo Céu, através de uma chuva-sêmen, as qualidades da Terra, enquanto 

força nutriz, solo fértil e geradora do mundo natural é que dão origem aos 

deuses (e é a sua sede), e à própria existência humana. O objetivo de 

Hesíodo era fundamentar um pensamento sobre as origens, utilizando para 

tanto uma concepção divina na qual os deuses configuravam como forças 

concretas e ativas da natureza.  

Estas concepções da natureza mágica, que visavam a unir num sis-

tema explicativo lógico cada uma das manifestações da realidade, atin-

giram uma penetração significativa no corpo social helênico. Se consi-  

4 HESíODO. Teogonia. Tradução e comentário de Jaa Torrano, São Paulo, Roswitha Kempl, 1986, pp. 132-133. 

5 HESíODO. Op. cil., pp. 43-46  
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derarmos que esta era uma sociedade essencialmente oral, a recepção e a 

aceitação da informação estavam intimamente ligadas à fonte emissora, 

que a tinha produzido. Destarte, os helenos assimilaram as estruturas do 

pensamento de Homero e de Hesíodo pela sacralidade que o tempo e a 

memória oral, dos aedos, conferiam às informações sistematizadas por 

ambos os autores.  

A obra hesiódica, ao propor a procura de um sistema explicativo lógico 

para a compreensão do princípio da humanidade, abriu caminhos para as 

reflexões do pensamento racional.  

O surgimento do pensamento racional, ou filosófico, que utilizou tam-

bém da concepção de natureza mágica, se reveste como foco abundante 

de discussões de suma importância para a formação do homem ocidental, 

especialmente do mundo natural, como afirma Torrano:  

os poetas líricos e pensadores colaboram inicialmente (séculos VI e 

VII) na grande tarefa de elaborar uma linguagem abstrato-conceitual 

e apta como instrumento de análise tanto do cosmos como da 

realidade humana.
6
  

A criação da linguagem abstrato-conceitual contribuiu para a formação 

da racionalidade ocidental, bem como para a compreensão do homem no 

mundo, marcando o surgimento de uma forma de pensamento filosófico 

que a partir de então conviveu com a concretitude do pensamento arcaico 

do mito.  

O surgimento e o florescimento dos primeiros investigadores acerca da 

origem do mundo, que posteriormente receberiam a designação de 

filósofos, se deu em torno do século VII a.C., momento que marca a 

passagem paulatina da tradição oral para a sociedade escrita na Grécia 

clássica, onde é inaugurada uma nova modalidade de pensamento, muito 

mais intensa e profunda, que se faz refletir nos textos escritos no período. 

Esta transição, como ressalta Torrano, marca a passagem de uma 

"exterioridade objetiva", concreta por excelência, para uma "interioridade 

subjetiva", abstrata.
7
  

A cidade de Mileto, na costa da Jônia, caracterizou-se no século VII  

6 HESíODO. Op. cito p. 17.  
7 As influências recebidas do Oriente, no que tange a esse período, são notórias, advindas da própria localização 

geográfica. assim como da intensidade das atividades comerciais. via terrestre ou marítima. que favoreciam contatos 

constantes entre os helenos e os povos do Oriente. O estabelecimento de relações periódicas permitiu um contato 

cultural que facilitou a introdução de alterações significativas na cultura das cidades da costa da Jônia e por 

decorrência da Hélade continental. Apesar disto, a mensuração da influência oriental no pensamento filosófico, e por 

vezes do conjunto mitico helênico, não pode ser estabelecido de maneira precisa e "desde a própria Antigüidade 

confrontam-se duas linhas de interpretação: a dos oriental istas , que reivindicavam para as antigas civilizações 

orientais a criação da sabedoria que os gregos teriam depois apenas herdado e desenvolvido; e a dos ocidentalistas, 

que viam na Grécia o berço da filosofia e da ciência teórica" Os Pré-Socráticos. vol. I, p. VII.  
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e VI a.C. como centro cultural e comercial das cidades costeiras da Ásia 

Menor.
8 
 

As primeiras reflexões sistematizadas ocorreram dentro deste contexto de 

florescimento e tiveram como objeto principal a investigação da natureza 

(physis). Como observa Vernant, são os primeiros filósofos que inauguram 

uma nova reflexão da natureza, "nada existe que não seja natureza, physis".
9
  

Tales de Mileto, que é identificado como o iniciador de um pensamento 

racional helênico, nasce num momento de grande prosperidade econômica do 

mundo antigo. Sem ter deixado nada por escrito, as suas idéias foram 

apresentadas principalmente por Aristóteles, que já o designava como o 

primeiro dos filósofos naturais.
10

 Tales, na sua elaboração intelectual, uniu as 

experiências sensíveis integrando-as a uma "visão compreensiva e 

globalizadora" acerca do homem e do universo, sendo que seu objetivo era 

identificar a origem, o princípio de todas as coisas.
11

  

A busca do começo, que permitia a origem de todas as coisas, revelava a 

necessidade de atingir o princípio único, uno e ordenador do mundo. 

Aristóteles afirmou que os primeiros filósofos na procura dos "princípios de 

todas as coisas" vão buscá-Ios na natureza. Assim, a este respeito se 

pronuncia:  

Tales, o fundador da filosofia, diz ser a água [o princípio] (é por este 

motivo também que ele declarou que a terra está sobre a água), 

levado sem dúvida a esta concepção por ver que o alimento de todas 

as coisas é úmido, e que o próprio quente dele procede e dele vive 

(ora, aquilo de que as coisas vêm é, para todos, o seu princípio). Por 

tal observar adotou esta concepção, e pelo fato de as sementes de 

todas as coisas terem natureza úmida; e a água é o princípio da 

natureza para as coisas úmidas.
12

  

Por meio da observação empírica, Tales percebe a constância do princípio 

úmido na formação de todas as coisas o que lhe permite concluir que era a 

água a substância primordial do Cosmos. O empirismo, norteado por uma 

repetitividade constatável na natureza, dava embasamento à sua afirmativa.  

8 Neste perlodo identifica-se uma "revolução econômica" advinda da utilização do padrão monetário para as atividades 

comerciais. "A moeda. facilitando as trocas. vem fortalecer econômica e socialmente àqueles que viviam do 

comércio, da navegação e do artesanato, marcando definitivamente a decadência da organização social baseada na 

aristocracia de sangue". Os Pré-Socráticos. vol.l, p. Xv.  
9 VERNANT, Jean-Pierre. As Origens do pensamento grego. São Paulo, Difel, 1984, p.7.3.  

10 Watanabe afirma que: na obra Metafisica, Aristóteles resume o pensamento dos filósofos que o precederam e que 

servia de antimodelos e trampolins para que seu próprio pensamento se afirmasse. WATANABE, Lígia. Primeira 

Filosofia. São Paulo, Brasiliense, 1989, p.15.  

11 Os Pré-Socráticos. vol. I, p. Xv.  

12 Aristóteles. In: Os Pensadores, São Paulo,Nova Cultural, 1984, p. 7..  
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Os primeiros passos da filosofia tiveram também como ponto central a 

busca da origem, princípio do homem e por decorrência o princípio do 

universo, a arché.
13

 Retirando da origem primordial a névoa de mistério que 

a envolvia, e preocupando-se em compreender "os acontecimentos 

primitivos" e as forças que produziram o Cosmos, Tales inaugura para o 

ocidente a pesquisa sobre a origem de todas as coisas através de uma 

proposição racional, dando importância significativa à observação, sendo 

ela o centro nutriz, para que a razão possa encontrar, além da percepção 

sensitiva, a substância primordial. Os sentidos são vistos assim, como 

meios para que o processo reflexivo se inicie. Dentro de um pensamento 

"científico-filosófico". Tales propõe uma" nova visão de mundo cuja base 

racional fica evidenciada na medida mesma em que ela é capaz de 

progredir, ser repensada e substituída".
14

  

Se tomarmos como comparação a gênese do mundo na obra de 

Hesíodo, Teogonia, citada acima, notaremos que nos primeiros versos a 

presença da busca pelo princípio originário do mundo identifica a água 

através do mito do Caos aquoso como o gerador do Cosmos. Nota-se, 

portanto, que de "um sistema de explicações de tipo genético, que faz 

homens e coisas nascerem biologicamente de deuses e forças divinas, 

como ocorre no mito passa-se a buscar explicações nas próprias coisas, 

entre as quais passa existir um laço de causalidade e constâncias de tipo 

geométrico".
15

  

Anaximandro, enveredando pelos caminhos do pensamento racional 

abertos por Tales, terá como preocupação básica a busca do "princípio" - 

arché - introduzindo este termo no uso corrente filosófico; segundo 

observou Simplício, Anaximandro acreditava na unicidade do princípio, 

bem como na sua mobilidade, afirmando que: ... 'Princípio dos seres ... ele 

disse (que era) o ilimitado ... Pois donde a geração é para os seres, é para 

onde também a corrupção se gera segundo o necessário; pois concedem 

eles mesmos justiça e deferência uns aos outros pela injustiça, segundo a 

ordenação do tempo".
16

  

Enquanto Tales defendia a hipótese de que a água era o princípio, 

Anaximandro, por sua vez, afirmava que o princípio é o ilimitado, ápeiron. 

Identificando o princípio como conceito abstrato, Anaximandro prenunciou 

a possibilidade de articulação filosófica por meio,de conceitos  

13 o termo arehé é pela primeira vez utilizado por Anaximandro, recebendo posteriormente alterações significativas no 

seu sentido uma vez que a utilização da palavra recebeu atribuições diversas variando de acordo com o contexto 

histórico. Lígia Watabane nos alerta que o termo pode receber vários sentidos ao mesmo tempo: seja o princípio 

enquanto início, movimento, movimento primeiro que deu origem a todas as coisas; seja o princípio enquanto o que 

rege a existência de todas as coisas em todos os tempos, no seu começo, no seu presente, no seu final: seja o 

destino, único ou não, para o qual tendem e se dirigem todas as coisas em seus movimentos. Watanabe, Lígia 

Primeira Filosofia. op. cit., p. 16.  

14 Os Pré-Soerátieos. vol. I, p. Xv.  

15 Idem, Ibidem, p. 16.  

16 SANTOS, J. 1. Antes de Sóerates. Lisboa, Gradiva, 1983, p. 73.  
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abstratos, fugindo da identificação do princípio com elementos concretos da 

natureza. Ápeiron, conforme Anaximandro, é o ilimitado que expressa ao 

mesmo tempo a noção de infinito, de algo amorfo, que comporta "a idéia de 

infinitude numérica e espacial, além da distinção constitutiva, ou seja, s~m 

forma externa e interna".
17

  

Além disso, o ápeiron é o ponto de partida e ponto de chegada, um ponto 

de inflexão que ao mesmo tempo é máximo e mínimo, "do qual tudo tinha 

nascido e no qual tudo acabaria".
18  

Anaximandro estabelece, com suas proposições, que a plural idade das 

coisas, dentre elas o antagônico (quente-frio), podem ser reduzidas a algo que 

é ao mesmo tempo uno e total e que trilha uma trajetória cíclica.  

A concepção da geração dos seres e do mundo natural para Anaximandro 

se faz a partir do ápeiron, sucessivas separações de contrários:  

No início, havia apenas o ápeiron a substância infinita; depois, o 

Calor e o Frio separam-se e formam, respectivamente, para o exte-

rior e para o interior do universo, gerando o Seco e o Úmido. Estes, 

de acordo com as melhores tradições da família, continuaram a 

guerrear-se: no Verão, o Seco conseguia prevalecer e arrebatar 

grandes quantidades de mar, transformando-as em vapor de água; 

no inverno o úmido reconquistava as posições perdidas, pegando 

nas nuvens e fazendo-as precipitar sob a forma de chuva ou de 

neve.
19

  

A origem das coisas múltiplas advém do princípio primordial da natureza 

que é uno e total, o que equivale a dizer que a multiplicidade do universo das 

coisas são oriundas da unidade primordial, ou seja, "todas as coisas são um 

(ou é um) ".  

Anaximandro, não negando a noção de movimento instalada por Tales, 

ampliou-a afirmando que as coisas existem seguindo regras de decomposição 

por pares antagônicos, que ao mesmo tempo em que marcam a dualidade, 

estabelecem o equilíbrio e a harmonia. O mundo ordena-se assim sob a lei da 

compensação. Do um sai o múltiplo que se reordena e volta a ser um, 

garantindo a estabilidade e o caráter cíclico e eterno da natureza.  

Ao determinar o nascimento do Cosmo por meio de uma dialética de 

forças, Anaximandro estabeleceu a noção de medida que caracterizou de 

maneira acentuada a civilização helênica.  

17 CRESCENZO. L. História da Filosofia Grega. Lisboa: Presença, 1988, pp.36-41. 

18 Idem, Ibidem, p.36-41.  

19 Os Pré-Socráticos. vol. I, p. 15-16.  
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Anaximenes, um dos expoentes maiores da escola de Mileto, ao refletir 

sobre a produção anterior, chegou à conclusão de que não era a água nem o 

ápeiron o substrato gerador, mas sim o ar. Simplício, numa das principais 

menções à obra de Anaximenes, sintetiza o pensamento deste contrapondo-o 

ao de Anaximandro:  

Anaximenes ... , afirma também que uma só é a natureza subjacente, 

e diz, como àquele (Anaximandro), que é ilimitada, não porém 

indefinida, como àquele (diz), mas definida, dizendo que ela é ar 

Diferencia-se nas substâncias, por rarefação e condensação. Ra-

refazendo-se, torna-se fogo; condensando-se, vento, depois, nuvem 

e ainda mais, água, depois terra, depois pedras, e as demais coisas 

(provêm) destas.
20

  

Anaximenes estabelece como princípio o ar, invisível, e este com as suas 

sucessivas transformações (rarefação e condensação) dá origem a todas as 

coisas, ordenando-as e constituindo-as. É de bom alvitre notarmos que a 

noção de movimento continua em voga, uma vez que a idéia de rarefação é no 

sentido de desaglomerar, desunir, desagregar, e a de condensação é no 

sentido de aglomerar, unir, agregar sem contudo deixar de existir. O que difere 

as coisas entre si é a forma como se processa a rarefação e a condensação, 

uma vez que a composição básica é o ar.  

Anaximenes não se distancia da reflexão acerca da unidade primordial; ele 

mantém a idéia acesa e vislumbra um meio pelo qual o uno passa a ser 

múltiplo, dando assim maior sustentação à noção de processo de alteração 

que é proveniente dos efeitos causados pela rarefação e condensação 

constatado no mundo natural. O objeto em si tem uma unicidade primordial que 

no processo de criação desdobra-se e dá origem a elementos distintos.  

Anaximenes, como pudemos observar, retoma a natureza para explicar a 

ordenação e constituição do mundo, ao mesmo tempo em que, através do 

ilimitado, o ar, consegue estabelecer a noção de existência e a possibilidade 

de sobrevivência humana através de uma massa amorfa, invisível, que faz 

parte da constituição do homem, que por um lado o preenche internamente, e 

por outro lado o envolve externqmente. A natureza, enquanto objeto externo 

analisável e distinto, passa a ser elemento constitutivo do ser humano; o 

homem se une à natureza de forma invisível e indissociável.  

Heráclito de Efeso, pai da dialética, com sua linguagem nova e rítmi-  

20 Idem. Ibidem. p. 23.  
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ca de prosador, inicia os ataques sistemáticos à preponderância mítica, 

afirmando que "a todos os homens é compartilhado o conhecer a si mes-

mos e pensar sensatamente".
21

  

No que se refere ao mundo, entendia que "este mundo o mesmo de 

todos os (seres), nenhum deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será 

um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em 

medidas".
22 

 

O universo tem sua existência, tal como a oscilação da chama, a partir 

da luta entre contrários, onde o mundo era as "conjunções o todo e o não 

todo, o convergente e o divergente, o consoante e o dissonante, e de todas 

as coisas um e de um todas as coisas".
23 

 

Apesar de propor um afastamento do pensamento mítico, Heráclito 

utilizava-se de idéias míticas primitivas. O fogo primordial compunha na 

sua essência a luta entre Prometeu e Zeus, delineada no mito hesiódiCO.
24

  

Heráclito, de forma mais acentuada que seus antecessores, colocou 

como reflexão básica o conflito entre uma cultura do mito e a filosofia 

racional emergente; ciente da impossibilidade da união entre ambas, 

propôs a utilização de uma linguagem diferente que rompesse com qual-

quer tipo de associação. Retirando o fundamento da totalidade das subs-

tâncias naturais, HerácJito instaura o predomínio do logos,
25

 negando a 

percepção sensorial, entende que a linguagem sintetiza o desejo de 

comunicar.
26

 Formava-se a linguagem abstrato-conceitual e o pensamento 

racional encontrava-se na transição entre o concreto e o abstrato. A 

natureza deixava sua concretitude representativa e se instaurava no lagos. 

Enfim, conforme afirmava Heráclito, a "natureza ama esconderse".
27

  

Os pré-socráticos, de maneira variada, destacaram como preocupação 

do ser cognoscente o problema da gênese das coisas, propondo que para 

a sua inteligibilidade é necessário refletir sobre o princípio ou princípios que 

constituem as coisas. Cada filósofo, priorizando um elemento, orientou o 

pensamento para a individualização, aplicando a cada um dos princípios, 

categorias e regras próprias. O pensamento instaurava assim a via 

contemplativa da natureza no sentido de compreender o processo 

intrínseco do mundo natural. A observação empírica revela um olhar crítico 

tentando emancipar-se das tramas da cosmogonia mítica  

21 Idem, Ibidem, p. 62. 

22 Idem, Ibidem, p. 54. 
23 Idem, Ibidem, p. 52.  

24 HESíODO. Op. cit., pp. 144-146, ver w 507-616.  

25 Lagos é nome correspondente ao verbo légein = recolher, dizer. Podendo ser compreendido como "palavra", 

"discurso", "linguagem", "razão". Os Pré-Socráticos. op.cit., vaI. I, p. 51.  

26 Idem, Ibidem, p. 54.  

27 Idem, Ibidem, p. 63.  
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vigente. O homem pela primeira vez indagava o que é a natureza , 

desvinculado de uma explicação essencialmente religiosa.  

Os filósofos subseqüentes analisaram e ampliaram as reflexões sobre a 

origem do Cosmos e a preocupação do homem com o seu destino. O século V 

a.C. marca um redirecionamento nas investigações filosóficas, que se ocupam 

de considerações políticas, éticas, da teoria do conhecimento, além do exame 

da Natureza, que deixa de ser o centro das especulações filosóficas.  

Os filósofos pós-socráticos privilegiaram em suas discussões a pos-

sibilidade do conhecimento; a racional idade humana preponderava e separava 

o universo entre aqueles que tinham conhecimento, faculdade racional, 

daqueles que não a possuíam. A ordenação da origem era explicada em 

função da distinção da racionalidade e era imposta por uma abordagem 

funcional, utilitária.  

Epicuro, retomando a proposta atomística apresentada por Demócrito,
28

 

afirmava que:  

Os átomos encontram-se eternamente em movimento contínuo, e 

uns se afastam entre si uma grande distância, outros detêm o seu 

impulso, quando ao se desviarem se entrelaçam com outros ou se 

encontram envolvidos por átomos enlaçados ao seu redor. Isto pro-

duz a natureza do vazio, que separa cada um deles dos outros, por 

não ter capacidade de oferecer resistência. Então a solidez própria, 

dos átomos, por causa do choque, lança-os para trás, até que o 

entrelaçamento não anule os efeitos do choque. E este processo não 

tem princípio pois que são eternos os átomos e o vazio.
29

  

Para que fosse atingido o conhecimento absoluto dos átomos, enquanto 

ilimitados eternos, o homem deveria valer-se da sensação, para seu 

procedimento, através da qual, raciocinando, poderia chegar à indução "de 

verdades que não são acessíveis aos sentidos". Entendendo que "[ para a 

explicação dos fenômenos naturais] não se deve recorrer nunca à natureza 

divina; antes se deve conservá-Ia livre de toda a tarefa e em sua completa 

bem-aventurança".
30

  

As sensações eram um meio pelo qual o homem poderia julgar. Para que 

o critério de justiça se efetivasse, ele deveria libertar-se das amarras das 

fábulas míticas, e por si só buscar na natureza do universo indicações para o 

procedimento humano, sem as quais não poderia "gozar de  

28 Os Pré-Socráticos. vaI. 11, pp. 119-168. 
29 Idem, Ibidem, p. 48.  

30 Idem, Ibidem, p 49.  
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prazeres puros".
31

 A sua preocupação essencial era restituir à idéia de 

Natureza a unidade primordial, livre das superstições e do temor mítico.  

Epicuro propunha o rompimento com as fabulações míticas, que 

causavam danos aos homens, pois já não podiam satisfazer os espíritos, 

impedindo a felicidade que é a aspiração última para o epicurista. Como 

bem destaca Silva:  

Epicuro sentiu, e isto nos mostra que era um espírito filosófico, a 

sede de unidade que atormenta a inteligência humana, a necessi-

dade de por de acordo as nossas crenças teóricas e os nossos 

princípios práticos, de alicerçar as regras da nossa moral sobre uma 

concepção da nossa natureza e do universo em que estamos 

colocados.
32

  

o Epicurismo significou, portanto, um rompimento profundo no pen-

samento filosófico helênico. Sua proposta visava a compreender a con-

dição humana e sua inquietude espiritual, que levava o homem à inse-

gurança. Epicuro identificou que esta advinha do temor que aquele tinha 

dos deuses e de suas interferências na vida terrena e pós morte. Propunha 

para a solução deste problema, o esvaziamento do papel dos deuses e 

suas ações no universo humano. Utilizando-se das idéias da Física de 

Demócrito,
33

 entendeu que no universo repleto de átomos não existiria 

nenhuma força superior que coordenasse o movimento das coisas; assim 

sendo, era inexistente qualquer ação dos deuses. Como afirma Lenoble:  

Epicure, (. . .), jette I'homme dans I'inconnu; enfant du hasard, né 

dans un monde quelconque formé au hasard des combinaison des 

atomes dans l'Univers infini auquel il ne saurait être de trouvez un 

centref.
34

  

Libertando o homem do temor do ente divino, com o atomismo, Epi-

curo conclama à liberdade, à total independência do medo dos fenômenos 

naturais; a humanidade é capaz de gozar de prazeres estáveis oriundos do 

espírito. Lenoble conclui que Epicuro, por intermédio do atomismo, introduz 

na linguagem um sistema simbólico, unindo sensação ao objeto concreto, 

fruto das convenções sociais, o homem construía uma  

31 Idem, Ibidem, p. 47. 

32 Idem, Ibidem, p. 43.  

33 Ver LEGRAND, Gérard. Os Pré-Socráticos. Tradução de Lucy Magalhães, Rio de Janeiro, Zahar, 1987, pp. ,.23-128.  

34 LENOBLE, Robert Histoire I'idée de nature. Paris, Albin Michel, 1990, pp. 105-106.  
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ordem objetiva da essência das coisas que se manteria na Idade Média e 
Moderna.

35
  

Mediante ao acima exposto, verifica-se que o ser humano na anti-

güidade grega parte da sua experiência concreta no mundo para construir 

o seu referencial mítico e racional, buscando explicar a sua existência e a 

existência do mundo de forma coesa, sendo que os pré-socráticos são os 

primeiros a inaugurarem um conceito de Cosmos que acenava para uma 

concepção de que o mundo era formado por conjuntos de elementos, 

passíveis de serem analisados, Este pensamento iria desenvolver-se 

somente a partir do final do século XVI e no decorrer dos séculos 

seguintes.  

As percepções da natureza são, portanto, dentro do contexto helênico, 

fruto de uma experiência vivencial que permite a elaboração de mitos 

civilizatórios e organizadores da sociedade e constituem a base para a 

criação do pensamento racional abstrato, que não exclui o mito, pois 

necessita deste para seu referencial. O mito é o alicerce do pensamento 

racional onde a natureza é vista como um princípio tautológico, como 

afirma, Edmund Leach "no pensamento grego, a natureza representava, de 

facto, um princípio tautológico, uma causa final. Pensava-se que o mundo 

exterior, dotado de existência independente do pensamento e da ação 

humana, estava impregnado de uma ordem - ou de um espírito 

metafísico".
36

 Percepções múltipas que marcam o mundo natural entre o 

mito e a racional idade.  

35 Idem, Ibidem, pp. 95-116.  

36 LEACH,Edmund. "Natureza/Cultura"- in Enciclopédia Einaudi - Anthropos-Homem, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa 

da Moeda, vaI. 5, 1985, p. 67.  
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