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HERÁCLITO DE ÉFESO 1ª Série – FILOSOFIA– PROF. JOÃO CARLOS 
 

TEORIA 
 
“Tudo flui” 
Tudo está em constante devir. 
Tudo está em constante vir a ser. 
Tudo está em constante movimento. 
Tudo está em constante mudança. 
Tudo está em constante renovo. 
 
A realidade é dinâmica (mutável) e não estática. 
 
DIALÉTICA = “Luta dos Contrários” (processo constante e ininterrupto de corrupção e geração) é a causa do 
movimento (mudança) 
 
- “Um mesmo homem nunca poderá nadar nas águas do mesmo rio”, pois ele não é o mesmo e nem o rio. 
- Logos = Razão que governa o cosmos. 
- Fogo = elemento que melhor representa a luta dos contrários, pois causa mudança. 
 
REFERÊNCIA:  - Coleção Olimpo: Ensino Médio – Filosofia - 1º ANO, pág. 23. 
  - Anotações do caderno 
 

EXERCÍCIOS 
 
QUESTÃO 01 

Lavoisier nasceu a 26 de agosto de 1743 em Paris e faleceu em 8 de Maio 1794, também em Paris.  
Considerado o pai da Química, Antoine Lavoisier foi o primeiro a observar que o oxigênio, em contato com uma 

substância inflamável, produz a combustão. Deduziu, também, baseado em reações químicas, a célebre lei da 
conservação da matéria: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma".  

Em 1773, colocou um metal dentro de um vaso, fechou-o hermeticamente e, por pesagem, determinou-lhe a 
massa. Depois, levou-o a um forno de alta temperatura, e em seguida pesou-o novamente. Não houvera alteração de 
massa, apesar de o metal ter-se combinado com o oxigênio do ar, formando um óxido.  

Repetiu a experiência muitas vezes, provocou outras reações, medindo sempre com balanças a massa das 
substâncias a serem testadas, e a massa dos produtos obtidos. Concluiu que a massa das substâncias que entram 
numa reação química é sempre igual à das substâncias que resultam do processo. Nada se perde e nada se cria. 
Estava estabelecido o Princípio da Conservação da Massa. [...] 

Disponível em: http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/person/lavoisie.htm. Acesso: em 29 jan. 2014 (adaptado) 
 

O Princípio da Conservação da Massa de Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) admite a realidade de forma 
dinâmica, mutável e não estática. Esta visão da realidade pode ser verificada também na teoria de 
A) Demócrito de Abdera (460 a.C.–360 a.C.), o qual afirma que a realidade é constituída apenas por duas 

possibilidades, quais sejam: o ser (inalterável) e o nada (inexistente). 
B) Zenão de Eléia (cerca de 490/485 a.C.), que por meio do seu paradoxo da “flecha imóvel” nega a possibilidade 

do vir-a-ser, isto é, a realidade é inerte e, por tal motivo, sempre a mesma. 
C) Parmênides de Eléia (515 a.C.–440 a.C.), que, de acordo com o princípio de identidade, reconhece que nada 

pode ser e não-ser ao mesmo tempo, isto é, o ser uno, eterno e imóvel. 
D) Heráclito de Éfeso (540 a.C.– 470 a.C.), que admite que “tudo está em constante devir”, sendo este determinado 

segundo um “processo contínuo e ininterrupto de corrupção e geração”. 
E) Tales de Mileto (cerca de 625 a.C.–558 a.C.), que admite que a realidade cosmológica é originada da água, 

elemento imutável que determina a natureza invariável e estático da realidade. 
 
QUESTÃO 02 

COMO UMA ONDA 
LULU SANTOS 
 
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 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

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 
[...] 

Disponível em http://letras.mus.br/lulu-santos/47132/. Acesso em 28/02/2015 (adaptado) 
 
A música acima, gravada por Lulu Santos, evidencia a constante mudança que ocorre nos indivíduos e na realidade 
física, emocional, dentre outras. Tal concepção foi defendida por Heráclito de Éfeso (540 a.C.-470 a.C.), o qual admitia 
A) que o processo contínuo de transformação de todas as coisas era causado pelo tempo e que, por tal motivo, 

seguia uma ordenação constante. 
B) a mudança como um processo oriundo da constante guerra entre os opostos e que, portanto, era aleatória, 

caótica, incompreensível. 
C) que a “guerra é o pai de todas as coisas e de todas ela é a soberana”, afirmando que a mudança só ocorre em 

períodos de conflitos entre sociedades ou nações. 
D) que a mudança dos seres é determinada por um processo constante e ininterrupto de corrupção e geração 

chamado luta dos contrários. 
E) a mudança como um fenômeno relativo apenas aos seres menos perfeitos, visto existir graus de perfeição, que 

serão cristianizados depois. 
 
QUESTÃO 03 
Já na Antiguidade, Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, era chamado de “o Obscuro”. A isto se deve o fato de o 
pensador ter transmitido a sua doutrina por meio de diversos fragmentos (ou aforismos) de difícil interpretação. Não 
obstante as dificuldades que impõem aos estudiosos, vários desses textos se tornaram célebres e exerceram grande 
influência em diversos períodos da História da Filosofia. 
 
Eis aqui dois deles: 
 

I- “A mesma coisa: o vivo e o morto, o desperto e o adormecido, o jovem e o velho, porque estas coisas, 
transformando-se, são aquelas e aquelas, transformando-se, são estas”.  

DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, Fragmento 88 
 
II- “Descemos e não descemos no mesmo rio, nós mesmos somos e não somos”.  

DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, Fragmento 49a 
 
Com base nos fragmentos supracitados e em seus conhecimentos sobre a filosofia de Heráclito, responda: 
A) Qual é, para Heráclito, a causa do devir (do movimento) verificado no cosmos? 
B) Segundo Heráclito, que elemento da natureza melhor simboliza o movimento, a transformação de todas as coisas? 

Justifique sua resposta. 
 
QUESTAO 04 

Existe uma só sabedoria: reconhecer a inteligência que governa todas as coisas por meio de todas as 
coisas.  

Heráclito, Diels-Kranz, Frag. 41.  
 
Por isso é necessário seguir o que é igual para todos, ou seja, o que é comum. De fato, o que é igual para 
todos coincide com o que é comum. Mas ainda que o logos seja igual para todos, a maior parte dos 
homens vive como se possuísse dele um conhecimento próprio.  

Heráclito, Diels-Kranz, Frag. 2.  
 
Com base nos textos acima e em seus conhecimentos sobre a filosofia heraclitiana, responda:  
A) O que é o logos ao qual o filósofo se refere?  
B) Explicite a relação existente entre o logos e a inteligência, tal como encontrados nos fragmentos supracitados. 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

QUESTAO 05 
Pouco se sabe sobre a vida de Heráclito de Éfeso que faz parte dos filósofos denominados “Pré-socráticos”. Os escassos 
registros existentes sobre sua biografia e sobre sua doutrina filosófica foram transmitidos por estudiosos e 
comentadores que viveram em época posterior a dele. Entre os célebres fragmentos atribuídos a Heráclito, encontram-
se os seguintes: 
 

“O conflito é pai de todas as coisas e de todas rei; de uns fez deuses, de outros homens, alguns, escravos, 
outros, livres” 

DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, Fragmento 53. 
 

“No mesmo rio entramos e não entramos, nós mesmos somos e não somos” 
DIELS, H; KRANZ, W. Os Pré-socráticos, Fragmento 49a. 

 
Explique por que, segundo Heráclito de Éfeso, não podemos tomar banho duas vezes nas águas do mesmo rio. 


