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Prof. Me. Adailson Henrique Miranda de Oliveira

Programa de Estudos em Introdução à Filosofia

defesa de uma matéria una e imanente de cuja
atividade seriam derivadas toda a variedade

da realidade bem como todas as sucessões dos
fenômenos: hilozoísmo (matéria animada)

Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto,
Anaxímenes de Mileto e Heráclito de Éfeso

defendia que o princípio fundamental
de todas as coisas, de toda a existência

e de toda a realidade (arqué/arché)
seria um Ser uno, imutável e eterno

Xenófanes de Cólofon, Parmênides de Eléia,
Zenão de Eléia e Melisso de Samos
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defesa de que o princípio fundamental
seria o número; por isso, não distinguem
forma, lei, e substância, considerando o

número o único elo entre estes elementos

Pitágoras de Samos, Filolau de Crotona,
Alcmeão de Crotona e Árquitas de Tarento

defesa de que a realidade seria constituída
por uma série plural e infinita de elementos
minimante definidos e que se movimentam,
dando origem a todas as coisas existenciais

Anaxágoras de Clazômenas, Empédocles de Agrigento,
Leucipo de Abdera e Demócrito de Abdera

contrariando os anteriores, com o interesse
filosófico dedicado ao estudo da natureza e da

metafísica, os sistemáticos voltam-se para o
humano, o conhecimento, a ética e a política

Pensadores Sofistas, Sócrates de Atenas,
Platão de Atenas e Aristóteles de Estagira
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abrange os três séculos a partir da morte
de Aristóteles (322 a.C.) até o início da Era
Vulgar, divide-se em duas fases específicas,
voltando-se aos problemas éticos e morais

Pensadores Cínicos, Pensadores Céticos/Ecletistas,
Filósofos Epicuristas e Filósofos Estoicistas

abrange os cinco séculos da Era Vulgar e a
Patrística Cristã com que o neoplatonismo

mantém contatos, intercâmbio e polêmicas;
volta-se aos problemas da conduta moral

Jesus Cristo, Apolônio de Tiana,
Plotino do Egito, Porfírio de Tiro
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