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Lista 04 

 

Introdução 
 

Nessa nova etapa, estudaremos as origens do estudo da física. Como sempre, não se preocupe em 
decorar puramente as informações, isso não é o nosso objetivo. Tente se fixar na evolução lógica das 
ideias e entenda como os novos pensamentos foram substituindo os pensamentos mais antigos. 

Para te ajudar a se concentrar na sequência lógica e evitar que você se sinta tentado a decorar os 
acontecimentos sem entendê-los, nossas atividades serão baseadas em textos. Alguns desses textos são 
provenientes de fontes que normalmente são apresentadas a estudantes do Ensino Médio e Superior. No 
entanto, vários deles serão adaptados por mim para garantir que o vocabulário está adequado ao 
segmento educacional a que pertencemos nos dias de hoje. 

Após os textos sempre estará o link que dá acesso à página completa. Se estiver animado com o 
assunto e quiser ler mais, você pode visitar o link e ver o que mais existe na página de onde resolvi tirar 
o texto. 

Vez ou outra vai haver palavras que você não entende, então não se acanhe e use um dicionário 
sempre que for necessário (pode ser online, claro). Provavelmente essas leituras vão melhorar nosso 
vocabulário e abrir espaço para que tenhamos mais subsídio para obter informações de fontes 
complementares no futuro. 

Pode ser que essa introdução tenha palavras que você não conheça, o que acha de procurar o 
significado delas antes de passar para a próxima linha? 
 
Texto para os itens de 1 a 3. 
 

Entre o final do século VII a.C. e início do século VI a.C. viveu Tales de Mileto (c.624 a.C. – 546 
a.C.), considerado o primeiro filósofo. A Jônia, região da Ásia Menor onde ficava localizada a cidade de 
Mileto, foi a pioneira na transformação do pensamento, que migrou para as ilhas e Península. A água era 
o elemento primordial, a causa material que origina o mundo. 

Disso surge a ideia de arkhé, a explicação principal para o universo, característica que une os pré-
socráticos. Cada um dos filósofos encontrará seu princípio que definirá sua teoria filosófica. Tales é 
conhecido até hoje como o grande matemático que criou teoremas visando a compreensão da natureza, 
todos comprováveis. 

Outros filósofos, como Anaxímenes, definia o princípio de todas as coisas como sendo o ar e, 
analogamente, Heráclito definia esse princípio como sendo o fogo. 

Teorias e teses são mutáveis e podem ser reformulados, diferente do mito. A Escola de Mileto seguia 
a metodologia de seu mestre e seus discípulos a absorvia e refutava. O processo de aprendizado e 
formulação de conhecimento próprio passa pela contestação para criar. Contudo, deveriam ter três 
atributos: razão, lógica e observação. Essenciais ao filósofo que os utilizava para construir suas teorias e 
convencer os outros da sua verdade. 

 

https://www.kuadro.com.br/resumos-enem-vestibulares/filosofia/filosofia-antiga/presocraticos?id=1104&topicId=6342 (Acesso em 
03 de maio de 2020) 

 
De acordo com o texto, faça o que se pede a seguir. 
1 Na Jônia, região da Ásia Menor onde se encontrava a cidade de Mileto, foi berço de Tales de Mileto, 

considerado o primeiro filósofo. Nesse contexto, qual era a causa material que deu origem ao 
mundo? 
 

2 Dentre os filósofos pré-socráticos, havia apenas um princípio para a origem de todas as coisas do 
mundo? Justifique com um trecho do texto. 

 
3 Qual é a principal diferença entre mitos e teorias, no que diz respeito às mudanças que esses sofrem 

ao longo do tempo? Justifique com suas palavras, sem copiar do texto. 
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Texto para os itens 4 e 5. 
 

Aristóteles introduziu as ideias de matéria e forma. Quando a matéria recebe a forma ela se organiza 
nos quatro elementos perceptíveis: quente, seco, frio e úmido, ou seja, a matéria dos seres físicos é 
aquela que recebeu a forma dos quatro elementos: fogo, terra, ar e água. Todas as substâncias naturais 
seriam assim combinações desses elementos em proporções variadas. 
 
Quanto à transformação da matéria, ele introduziu os conceitos de potência (possibilidades latentes da 
matéria) e ato (a realização da potência). Os movimentos naturais são apenas três: 
 para cima – próprio dos corpos leves, como o fogo e o ar 
 para baixo – próprio dos corpos pesados, como a terra e a água 
 circular – próprio dos astros celestes. 
 

O quinto elemento – o éter ou a quinta-essência. O universo seria ordenado do seguinte modo: o 
centro do mundo é a terra, depois vem a água, depois o ar, a seguir o fogo e finalmente as esferas de 
éter. 

Adaptado de: https://www.dm.ufscar.br/~dplm/O%20fogo.pdf (Acesso em 03 de maio de 2020) 
 
Faça o que se pede a seguir, de acordo com o assunto tratado no texto. 
 
4 Explique, sem copiar do texto, a teoria dos quatro elementos de Aristóteles. 
 
5 Como Aristóteles explicaria as razões a partir das quais um bote inflável é capaz de boiar? 


