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Glauco

1

GLAUCO. Abobrinhas da Brasilônia. São Paulo: Circo Editorial, 1985.

A Filosofia e a Sociologia são disciplinas que promovem uma reflexão
crítica sobre os mais variados temas, particularmente o da ideologia. Partindo de uma análise crítica e utilizando o conceito de ideologia desenvolvido por Marx e outros pensadores, é correto afirmar que o cartum:
a) revela que, independentemente dos indivíduos e das classes sociais,
todos pertencemos ao povo brasileiro.
b) mostra que, diante da televisão, todos os brasileiros são iguais nesse
momento.
18
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2

c) sugere que há um crescimento quantitativo dos telespectadores com
o passar do tempo.
d) mostra que o discurso sobre “povo brasileiro” é ideológico, falso, abole
as divisões e desigualdades sociais.
(Unesp)
A inclinação para o ocultismo é um sintoma da regressão da consciência. A tendência velada da sociedade para o desastre faz de tolas
suas vítimas com falsas revelações e fenômenos alucinatórios. O ocultismo é a metafísica dos parvos. Procurando no além o que perderam,
as pessoas dão de encontro apenas com sua própria nulidade.
Theodor Adorno, filósofo alemão, 1947. Adaptado.

Ilumine seus caminhos e encontre a paz espiritual com Dona
Márcia, espírita conceituada com fortes poderes. Corta mau-olhado,
inveja, demandas, feitiçaria. Desfaz amarrações, faz simpatia para o
amor, saúde, negócios, empregos, impotência e filhos problemáticos.
Seja qual for o seu problema, em uma consulta, ela lhe dará orientação espiritual para resolver o seu problema.
Panfleto distribuído nas ruas do centro de uma cidade brasileira.

X

3

Assinale a alternativa correta.
a) Os dois textos evidenciam que, em nossa sociedade, prevalece o apelo racional na resolução de problemas pessoais.
b) O texto do filósofo Adorno aborda o ocultismo sob uma perspectiva
crítica.
c) De acordo com o filósofo Adorno, a espiritualidade permite a elevação da consciência.
d) Nos dois textos predomina a irracionalidade na abordagem da relação
entre mundo material e mundo espiritual.
e) Os dois textos enfatizam a importância da espiritualidade na vida das
pessoas.
(UEL)
Sabe-se que para Hegel a História Universal não recobre o curso
empírico da humanidade. A História propriamente dita nasce apenas
com o Estado, quando a vida social ganha uma forma sob o efeito desta
instância que confere a seus elementos expressão pública e consciência.
Somente então é assegurada a permanência do sentido.
LEFORT, Claude. As formas da História. Ensaios de Antropologia Política.
São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 37.

X

Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.
I. Hegel partia do mundo empírico para explicar a História.
II. Segundo Hegel, a formação da consciência se dá com o surgimento
do Estado.
III. Hegel, ao analisar o surgimento da História, desconsidera a organização
do Estado.
IV. A noção de Estado só ganha sentido se relacionada à dimensão da
vida social.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II.				
d) I, II e III.
b) II e IV.				
e) I, III e IV.
c) III e IV.
19
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5

(Fuvest-SP) Das três seguintes formulações – primeiro, a de Copérnico, “a
terra não é o centro do mundo”, depois a de Darwin, “não nascemos de
Deus mas viemos do macaco”, e, por último, a de Freud, “não somos
senhores de nossa própria consciência” – pode-se dizer que:
a) contribuem para tornar o homem cada vez mais confiante e orgulhoso de sua infalibilidade e perfeição.
b) constituem os fundamentos da modernidade e desfecham golpes
profundos na pretensão do homem de ser o centro do universo.
c) fortalecem a posição científica dos que criticam esses pressupostos,
tendo em vista sua falta de fundamentação empírica.
d) perdem cada vez mais credibilidade com o avanço científico proporcionado pela astronomia, biologia e psicologia.
e) harmonizam-se com as concepções dos que defendem a tese criacionista,
ou que propõem um desenho inteligente sobre a criação do universo.
(UEG)
Classe média
Sou classe média
Papagaio de todo telejornal
Eu acredito
Na imparcialidade da revista semanal
Sou classe média
Compro roupa e gasolina no cartão
Odeio “coletivos”
E vou de carro que comprei a prestação
Só pago impostos,
Estou sempre no limite
do meu cheque especial
Eu viajo pouco, no máximo
um pacote CVC tri-anual
Mais eu “tô nem aí”
Se o traficante é quem manda na favela
Eu não “tô nem aqui”
Se morre gente ou tem enchente em Itaquera
Eu quero é que se exploda
a periferia toda
Mas fico indignado
com o estado
quando sou incomodado
Pelo pedinte esfomeado
que me estende a mão
O para-brisa ensaboado
É camelo, biju com bala
E as peripécias do artista malabarista do farol

20
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Mas se o assalto é em Moema
O assassinato é no “Jardins”
A filha do executivo é estuprada até o fim
Aí a mídia manifesta
a sua opinião regressa
De implantar pena de morte,
ou reduzir a idade penal
E eu que sou bem informado
concordo e faço passeata
Enquanto aumenta a audiência
e a tiragem do jornal
Porque eu não “tô nem aí”
Se o traficante é quem manda na favela
Eu não “tô nem aqui”
Se morre gente ou tem enchente em Itaquera
Eu quero é que se exploda a periferia toda
Toda tragédia só me importa quando bate em minha porta
Disponível em: <www.maxgonzaga.com.br/Cindex.htm>. Acesso em: 10 set. 2007.

X

6

A letra da canção acima, de Max Gonzaga, traz vários elementos comuns
tanto para a reflexão sociológica quanto filosófica, entre outras conexões
com várias disciplinas. Temas sociológicos, como violência, classe social,
consciência, meios de comunicação, e filosóficos, como ética, consciência, projeto e responsabilidade, estão presentes no texto.
A concepção do texto sobre consciência corresponde à seguinte proposição:
a) A teoria da consciência de Karl Marx, segundo a qual não é a consciência que determina a vida, mas, ao contrário, é a vida que determina a
consciência. Assim, o ser social, tal como a situação de classe, determina a consciência dos indivíduos, que é uma consciência de classe.
b) A teoria das representações coletivas de Durkheim, que são compartilhadas por todos os indivíduos de uma sociedade e expressam a
supremacia da sociedade sobre o indivíduo.
c) A abordagem fenomenológica do filósofo Husserl, para quem existem
proposições universais e necessárias, derivadas da experiência de classe.
d) A teoria do pensador Descartes, que dá início ao movimento político
que mais tarde vai se chamar de “liberalismo”, no qual se depositava
no Estado o poder de defesa dos interesses dos indivíduos.
(Unesp)

Texto 1
Agora que as paixões acalmaram, volto à proibição do fumo em
ambientes fechados, aprovada pela Assembleia Legislativa de São
Paulo. Incrível como esse tema ainda gera discussões acaloradas.
Como é possível considerar a proibição de fumar nos lugares em
que outras pessoas respiram uma afronta à liberdade individual? As
evidências científicas de que o fumante passivo também fuma são
tantas e tão contundentes que os defensores do direito de encher de
21
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fumaça restaurantes e demais espaços públicos só podem fazê-lo por
duas razões: ignorância ou interesse financeiro. Sinceramente, não
consigo imaginar terceira alternativa.
Drauzio Varella. O fumo em lugares fechados. Folha de S.Paulo, 25 abr. 2009.

Texto 2
Típico do espírito fascista é seu amor puritano pela “humanidade
correta” ao mesmo tempo em que detesta a diversidade promíscua
dos seres humanos. Por isso sua vocação para ideia de “higiene científica e política da vida”: supressão de hábitos “irracionais”, criação de
comportamentos “que agregam valor político, científico e social”. O
imperativo “seja saudável” pode adoecer uma pessoa. Na democracia
o fascismo pode ser invisível como um vírus. Quer um exemplo da
contaminação? Votemos uma lei: mesmo em casa não se pode fumar.
Afinal, como ficam os pulmões dos vizinhos? Que tal uma campanha
nas escolas para as crianças denunciarem seus pais fumantes?
Luis Felipe Pondé. O vírus fascista. Folha de S.Paulo, 22 set. 2008.

X

(PUC-MG) A análise da charge, reproduzida na edição de 31 de maio de
1998 pela Folha de S.Paulo, permite afirmar, exceto:
Reprodução

7

Confrontando o conteúdo dos dois textos, assinale a alternativa correta.
a) Para os dois autores, é correta a existência de uma lei que proíbe o
fumo em lugares fechados, pois ambos baseiam-se em argumentos
de natureza política e filosófica.
b) O primeiro texto ampara-se em argumentos científicos, e o segundo,
em argumentos de natureza política e filosófica.
c) Para o autor do segundo texto, o fascismo é um fenômeno superado
da história, e por isso incompatível com sociedades democráticas.
d) Para o autor do segundo texto, argumentos de base científica prevalecem sobre argumentos de base política e filosófica.
e) Os dois textos apresentam visões contrastantes sobre a proibição do
fumo, sendo que ambos baseiam seus argumentos sob um ponto de
vista científico.

A ERA DA INFORMAÇÃO

“Pensador” segura computador portátil enquanto pensa em nada na
charge do jornal Los Angeles Times. O desenho faz referência à obra O
Pensador, de Auguste Rodin.
22
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a) O cidadão comum, muitas vezes, torna-se incapaz de absorver e interpretar a gama de informações com a qual é bombardeado diariamente.
b) O computador deve ser visto como um instrumento agilizador do processo de recepção de informações, e não como um fim em si mesmo.
c) O desenvolvimento dos meios de comunicação e da informática é
condição necessária e suficiente para a formação da consciência crítica da população.
d) O acesso a um crescente fluxo de informações e imagens, paradoxalmente, pode contribuir para a alienação de um número significativo
de indivíduos.
e) O afã de informar-se a qualquer custo leva algumas pessoas a reduzirem sua capacidade reflexiva, não sabendo qual destino dar às informações recebidas.
(UEL)
Para concluir, acho que só há um caminho para a ciência – ou
para a filosofia: encontrar um problema, ver a sua beleza e apaixonarmo-nos por ele; casarmo-nos com ele, até que a morte nos separe
– a não ser que encontremos outro problema ainda mais fascinante,
ou a não ser que obtenhamos uma solução. Mas ainda que encontremos uma solução, poderemos descobrir, para nossa satisfação, a
existência de toda uma família de encantadores, se bem que talvez
difíceis, problemas-filhos, para cujo bem-estar poderemos trabalhar,
com uma finalidade em vista, até ao fim dos nossos dias.
POPPER, Karl. O Realismo e o objetivo da ciência. Trad. de Nuno Ferreira da Fonseca.
Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997. p. 42.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre epistemologia, assinale a
alternativa correta.
a) Para a ciência e a filosofia, a solução dos problemas que elas mesmas
propõem é um objetivo inatingível.
b) Os problemas, filosóficos ou científicos, são prejudiciais à investigação.
c) Para a investigação científica, ou filosófica, é irrelevante a existência
de problemas.
X

d) A ciência e a filosofia investigam problemas que constituem para elas
o elemento motivador de suas próprias atividades.
e) A ciência e a filosofia investigam problemas que não têm relação com
a realidade.
(UEG)
Claudius

9

CECCON, Claudius et al. A vida na escola e a escola da vida. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 74-75.

23
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A abordagem funcionalista em Sociologia considera que a sociedade é
como um organismo e por isso é composta de órgãos (instituições sociais)
que têm a função de reproduzir o todo, ou seja, a sociedade em sua totalidade. A escola é uma dessas instituições sociais. A partir da abordagem
funcionalista, de que modo a charge acima expressa a função da escola?
a) Desenvolve a imaginação da criança.
b) Prepara o aluno para reproduzir as relações sociais.
c) Prepara o aluno para refletir e ter autoconsciência de sua posição.
d) Prepara o aluno para saber que na sociedade alguns mandam e outros
obedecem.
(UFU) Na alegoria da caverna, Platão descreve a situação de pessoas que
não conhecem outra coisa senão as sombras das coisas reais. Esses seres
humanos perdem a vida contemplando essas sombras, pensando que
isso é verdadeiro saber. Nem se dão conta de que não veem as coisas
mesmas, mas apenas cópias delas.
HÁBITO CONDENADO – Maioria das pessoas (60%) respondeu
não ter o costume de ler, enquanto 22% confessam não gostar: assistir
a TV é o passatempo preferido dos brasileiros.
Ubiratan Brasil – O Estadão. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoie/20100222/
notimp514234.0.php>. Acesso em: 19 set. 2010.

( V ) Para Platão, o falso saber é a doxa, isto é, a opinião; na alegoria da
caverna o falso saber equivale às sombras.
( V ) Ao comparar a reportagem à alegoria da caverna, pode-se concluir
que buscar o saber nas sombras da caverna equivale a buscar o saber, exclusivamente, nos programas da televisão.
( F ) Para Platão, o verdadeiro conhecimento deve ser obtido pelos sentidos do corpo, pois são a única fonte segura do saber.
( F ) Ao comparar o trecho da reportagem a alegoria da caverna, pode-se
concluir que a televisão é uma fonte segura de conhecimentos, pois
apresenta o mundo como realmente ele é.

24
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Tales

Researches/Diomedia

Tales de Mileto (c. 623-546 a.C.) é considerado o primeiro pensador
grego, “o pai da filosofia”, e é tido como o pensador que deu início à indagação racional sobre o universo. Inspirando-se provavelmente em concepções egípcias, acrescidas de suas próprias observações de corpos hídricos
—‚ como rios e mares —, bem como da vida animal e vegetal, ele dizia:
“Tudo é água”.

Tales.

Assim, para Tales, a água — por permanecer a mesma em todas as
transformações dos corpos, apesar de assumir diferentes estados (sólido, líquido e gasoso) — seria a arché, a substância primordial, a origem única de
todas as coisas, presente em tudo o que existe.
Como princípio vital, a água penetraria todos os seres, de tal maneira
que tudo seria animado por ela. Isso quer dizer que tudo teria alma (isto é,
anima ou psyché) e, ao mesmo tempo, tudo seria também divino (ou “cheio
de deuses”), pois não haveria separação entre o sagrado e o mundano. O
universo seria uno e homogêneo.
Apesar da simplicidade da afirmação de Tales a respeito da água, pela
primeira vez tentava-se explicar a multiplicidade da realidade de maneira
sintética e simples, empregando um elemento natural e concreto, visível
para todos.
Era também a primeira concepção monista da filosofia, pois considera
que tudo o que existe pode ser reduzido a um princípio único ou a uma realidade fundamental.
98
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Ullstein bild – AISA

Anaximandro

Anaximandro.

Anaximandro pensou, então, que deveria haver alguma substância diferente, ilimitada, e que dela nascessem o
céu e todos os mundos nele contidos. Foi assim que o filósofo concluiu que a arché é algo que transcende os limites
do observável e por isso denominou-a ápeiron, termo grego que significa “o indeterminado”, o “infinito” no tempo.
O ápeiron seria a “massa geradora” dos seres e do
cosmo, contendo em si todos os elementos opostos. Segundo sua explicação, por diversos processos naturais de
diferenciaçãoentrecontrários (por exemplo, frio e calor) e de evaporação, teriam surgido o céu e a Terra, bem
como os animais, em uma sucessão evolutiva que faz
lembrar a bem posterior teoria da evolução das espécies
(do século XIX).

Anaxímenes.

Em discordância com aspectos do pensamento dos
dois mestres anteriores, mas buscando uma síntese entre
eles, Anaxímenes incorporou argumentos de ambos e
propôs o ar como princípio de todas as coisas: “Como
nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo sopro e ar o mantêm”1.

Pitágoras
Pitágoras de Samos (c. 570-490 a.C.) nasceu na ilha
de Samos, na costa jônica, não distante de Mileto. Sofrendo perseguição política por causa de suas ideias, foi
obrigado a deixar sua terra de origem. Instalou-se, então, em Crotona, sul da Itália, região conhecida como
Magna Grécia. Nessa cidade, fundou uma sociedade de
caráter místico-filosófico. Por seu projeto político, foi expulso também de Crotona.

Print Collector/Diomedia

Album/Prisma/Latinstock

Outro filósofo de Mileto, Anaximandro (c. 610-547
a.C.), discípulo de Tales, procurou aprofundar as concepções do mestre sobre a origem única de todas as coisas e
tentou resolver os problemas que Tales lançara, buscando
em meio aos diversos elementos observáveis e determinados do mundo natural — especialmente os tradicionais
pares de contrários (água, terra, ar e fogo) — o princípio
único e primordial de todos os seres, mas não lhe foi possível identificá-lo.

Anaxímenes
A discussão do problema da arché prosseguiu com
um terceiro milésio, Anaxímenes (c. 588-524 a.C.), discípulo de Anaximandro. Ele concordava que a origem de
todas as coisas era indeterminada, mas recusou-se a
atribuir a essa indeterminação o caráter de arché, considerando que a substância primordial não poderia ser um
elemento situado fora dos limites da observação e da
experiência sensível, como o ápeiron de Anaximandro.

Pitágoras.

Para Pitágoras, a essência de todas as coisas residiria nos números, os quais representam a ordem e a har-

1. Anaxímenes, em Souza, J. C. de. Pré-socráticos, p. 51.
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monia. Segundo o historiador de filosofia norte-americano Thomas Giles, “pela primeira vez se introduzia um
aspecto mais formal2 na explicação da realidade, isto é,
a ordem e a constância”. Se para Pitágoras “tudo é número”, isso quer dizer que o princípio fundamental (a
arché) seria uma estrutura numérica, matemática, da
realidade. A diferença entre as coisas resultaria, em última instância, de uma questão de números.

constante transformação. Mas, diferentemente dos milésios, que buscavam na mudança aquilo que permanece, decidiu concentrar sua reflexão sobre oquemuda.
Assim, o filósofo dizia que tudo flui, nada persiste nem
permanece o mesmo. Osernãoémaisqueoviraser.

O mundo teria surgido da fixação de limites para o
ilimitado (o ápeiron), da imposição de formas numéricas sobre o espaço. E da estrutura numérica da realidade derivariam problemas como finito e infinito, par e
ímpar, unidade e multiplicidade, reta e curva, círculo e
quadrado etc.
Há, portanto, um monismo em Pitágoras quando
ele diz que tudo é número. No entanto, sua doutrina
sobre a origem do mundo nos leva a pensar em uma
concepção dualista da realidade, pois afirma que o
mundo surgiu de um ápeiron determinado pelo limite.
O limite operaria como um deus, ou seria o próprio Deus
(cf. BERNHARDT, O pensamento pré-socrático: de Tales
aos sofistas, em CHÂTELET, História da filosofia: ideias,
doutrinas. v. 1, p. 34).
Os pitagóricos aliaram aos números concepções
não apenas filosóficas, mas também místicas, desenvolvendo uma concepção espiritual da existência, propondo e praticando um estilo de vida baseado na crença de
que a alma é prisioneira do corpo e que dele se liberta
com a morte, podendo reencarnar em uma forma de
existência mais elevada, dependendo do grau de crescimento e de virtude que a pessoa tivesse alcançado. Assim, para os pitagóricos, o principal propósito da existência humana seria o de purificar a alma e elevar suas
virtudes. Essas doutrinas tiveram grande influência sobre Platão e o platonismo.

Heráclito
Nascido em Éfeso, cidade da região jônica, Heráclito
(c. 535-475 a.C.) é considerado um dos mais importantes
filósofos pré-socráticos.
Assim como os pensadores de Mileto, Heráclito observava que a realidade é dinâmica e que a vida está em

Universal History Archive/Getty Images

Conta-se que, para chegar a essa tese, primeiro teria percebido que à harmonia dos acordes musicais correspondiam certas proporções aritméticas. Supôs, então,
que as mesmas relações se encontrariam na natureza.
Unindo essa suposição aos seus conhecimentos de astronomia — com os quais podia, por exemplo, calcular antecipadamente o deslocamento dos astros —, concebeu
a ideia de um cosmo harmônico, regido por relações matemáticas (teoria da harmonia das esferas).

Heráclito.

Heráclito também observou, como seus predecessores, a atuação dos opostos na natureza, mas radicalizou
essa observação, conferindo papel essencial ao conflito
em sua cosmologia, desenvolvendo uma visão da realidade profundamente agonística (do grego agonistikós,
“relativo a luta”), pois para ele o fluxo constante da vida
seria impulsionado justamente pela lutadeforças contrárias: a ordem e a desordem, o bem e o mal, o belo e
o feio, a justiça e a injustiça, o racional e o irracional, a
alegria e a tristeza etc. Decorre daí a sua famosa afirmação de que “a luta (guerra) é a mãe, rainha e princípio
de todas as coisas”. Por essa razão, Heráclito imaginou
que, se deveria haver um elemento primordial da natureza, este teria que ser o fogo, governando o constante
movimento dos seres com chamas vivas e eternas.
Pela importância que deu ao movimento, a escola
heraclitiana de pensamento é chamada de mobilista.
Apesar de não ter sido muito bem-visto entre seus contemporâneos e estudiosos posteriores, Heráclito é considerado um dos mais destacados filósofos pré-socráticos
e o primeiro grande representante do pensamentodialético e teria inspirado filósofos como Hegel, Nietzsche
e Heidegger, entre outros.

Parmênides
Parmênides (c. 510-470 a.C.) nasceu em Eleia, na
Magna Grécia, no seio de uma família nobre. Para muitos, foi o principal filósofo pré-socrático, exercendo gran-

2. Formal: que considera as relações entre os termos de uma operação do entendimento, independentemente da matéria ou do conteúdo dessa operação.
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de influência sobre Platão, que o chamava de Grande
Parmênides. Suas reflexões sobre o ser constituíram os
primeiros passos da ontologia e da lógica.

da razão, da essência. O segundo é o da opinião, da
aparência enganosa, que ele considerava a via de Heráclito. Dessa maneira, quando a realidade é pensada pelo
caminho da aparência, tudo se confunde em movimento, pluralidade e devir. De acordo com o filósofo, essa via
precisaria ser evitada para não termos de concluir que “o
ser e o não ser são e não são a mesma coisa”, o que
seria um contrassenso, uma formulação ilógica.

Zenão de Eleia
Discípulo de Parmênides, Zenão de Eleia (c. 488-430 a.C.) elaborou argumentos para defender a doutrina de seu mestre. Com eles, pretendia demonstrar
que a própria noção de movimento era inviável e
contraditória.

O filósofo entendia que o equívoco das pessoas e
dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Embora também percebesse pela via sensorial a mudança e o movimento do mundo, Parmênides achava contraditório
buscar a essência (a arché) naquilo que não é essencial,
buscar a permanência naquilo que não permanece, ou
supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo impermanente.

Diomedia

Parmênides.

Assim, Parmênides optou por escutar o que lhe dizia
a razão, e não os sentidos, e proclamou que existe oser
e não é concebível sua não existência. Em suas palavras:
Zenão de Eleia.
“Oseréeonãosernãoé”. A primeira oração (“oser
é”) expressa a ideia de que o ser éeternamente, e o é
Desses argumentos, talvez o mais célebre seja o
de maneira imutável e imóvel, sendo o único que exis- paradoxodeZenão, que se refere à corrida de Aquiles
te; nesse sentido, oseréaarchédeParmênides,não com uma tartaruga. Dizia Zenão:
identificada com nenhum elemento natural, sensível,
a) Se, na corrida, a tartaruga saísse à frente de Aquimas, ao mesmo tempo, equivalente a toda corporeidales, para alcançá-la ele precisaria percorrer uma
de, com tudo o que existe, pois o ser éuno,pleno,condistância superior à metade da distância inicial
tínuoeabsoluto. Já a segunda oração (“onãosernão
que os separava no começo da competição.
é”) traz a ideia de que o não ser não é, não tem ser,
substância, essência; para Parmênides, o não ser se
b) Entretanto, como a tartaruga continuaria se locoidentificaria com a mudança (o devir), pois mudar é jusmovendo, essa distância, por menor que fosse,
tamente não ser mais aquilo que era, nem ser ainda algo
teria se ampliado. Aquiles deveria percorrer, enque é.
tão, mais da metade dessa nova distância.
Em vista dessa formulação, Parmênides é considerado o primeiro filósofo a expor o princípiodeidentidade e o de não contradição, cuja argumentação seria
depois mais bem desenvolvida por Aristóteles.
Em seu poema filosófico Sobre a natureza, Parmênides expôs que dois caminhos para a compreensão da
realidade têm sido trilhados. O primeiro é o da verdade,

c) A tartaruga, contudo, continuaria se movendo, e
a tarefa de Aquiles se repetiria ao infinito, pois o
espaço pode ser dividido em infinitos pontos.
Na observação que fazemos do mundo, por meio
dos nossos sentidos, é evidente que os argumentos de
Zenão não correspondem à realidade. Por isso, é chamado de paradoxo, isto é, um raciocínio que parece correto
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e bem fundamentado, mas cujo resultado entra em contradição com a experiência do mundo real. Geralmente
isso ocorre porque se trata, na verdade, de uma falácia,
ou seja, um raciocínio logicamente equivocado que leva
a uma conclusão errônea, com aparência de verdadeira.
Mas, enquanto não se sabe se existe e onde está a falácia, o que temos é um paradoxo. Assim, esses argumentos demonstram as dificuldades pelas quais passou o
pensamento racional para compreender conceitos como
movimento, espaço, tempo e infinito.

Demócrito
Demócrito (c. 460-370 a.C.) nasceu em Abdera, cidade situada no litoral entre a Macedônia e a Trácia. Sobre ele, o historiador Jean Bernhardt observou: “Só a tradição impõe o título de pré-socrático a este pensador
importante, nascido e morto depois de Sócrates”3.
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Empédocles
Nascido em Agrigento (antes Aeragas), sul da Sicília, Empédocles (c. 490-430 a.C.) esforçou-se por conciliar as concepções de Parmênides e de Heráclito. Aceitava de Parmênides a racionalidade que afirma a existência
e permanência do ser (“o ser é”), mas procurava encontrar uma maneira de tornar racionais também os dados captados por nossos sentidos.

Science Photo Library/Latinstock

Demócrito.

Empédocles.

Defendeu a existência de quatro elementos primordiais, que constituem as raízes de todas as coisas percebidas: o fogo, a terra, a água e o ar. Esses elementos
seriam movidos e misturados de diferentes maneiras em
função de dois princípios universais opostos:
• amor (philia, em grego) — responsável pela força
de atração e união e pelo movimento de crescente
harmonização das coisas;
• ódio (neikos, em grego) — responsável pela força
de repulsão e desagregação e pelo movimento de
decadência, dissolução e separação das coisas.
Para ele, todas as coisas existentes na realidade estão submetidas às forças cíclicas desses dois princípios.

Responsável pelo desenvolvimento do atomismo,
junto com seu mestre Leucipo, Demócrito afirmava que
todas as coisas que formam a realidade são constituídas
por partículas invisíveis e indivisíveis. Essas partículas foram chamadas átomos, termo grego que significa “não
divisível” (a = negação; tomo = divisível).
Para ele, o átomo seria o equivalente ao “conceito
de ser” em Parmênides. Além dos átomos, existiria no
mundo real o vazio, que representaria a ausência de ser
(o não ser). Devido à existência do vazio, o movimento
do ser torna-se possível. O movimento dos átomos permite infinita diversidade de composições. Demócrito distinguia três fatores básicos para explicar as diferentes
composições dos átomos:
• figura — a forma geométrica de cada átomo.
Exemplo: forma de A ≠ forma de B;
• ordem — a sequência espacial dos átomos de mesma figura. Exemplo: AB ≠ BA;
• posição — a localização espacial dos átomos.
Exemplo: B ≠ .
Os pensamentos e a alma eram explicados de maneira semelhante, pela aglomeração de átomos mais
leves e sutis. E o nascimento e a morte não existiriam,
no sentido de uma geração ou corrupção da matéria; seriam apenas o resultado da união ou separação de átomos, e estes se manteriam sempre os mesmos, eternos.

3. BERNHARDT, op. cit., p. 51.
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