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Introdução

Os fundamentos históricos da ciência geográfica reportam-se 
à Grécia antiga, tida como a primeira cultura conhecida a explorar 
ativamente a geografia como ciência e filosofia.

A filosofia constrói o embasamento conceitual das atividades hu-
manas a partir dos fundamentos do pensamento, no plano das ideias 
e do enquadramento abstrato e geral do conhecimento, incluindo as 
ciências, artes e técnicas.

As teorias ajustam as distintas e específicas áreas científicas, 
por meio da descoberta ou investigações de novos setores e novos 
problemas no âmbito de cada ciência em particular.

As metodologias desenvolvem e experimentam técnicas inova-
doras permitindo a obtenção de respostas mais eficientes para os 
problemas, mediante conceitos científicos fornecidos pelas teorias.

Baseada em princípios estabelecidos pelas fundamentações teó-
ricas, com aplicação por meio de métodos adequados, a ciência geo-
gráfica procura soluções para os problemas expostos pela sociedade. 

 * Professor doutor associado do Departamento de Geografia, Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), campus da Ininga/Teresina (PI).

 ** Professor adjunto do Departamento de Geografia, Unesp – Rio Claro (SP). 
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As viagens dos exploradores espalharam pela Europa o interesse 
pela geografia, e a cartografia elaborada, à medida que se descobriam 
novas terras, incluía técnicas inovadoras. 

Durante a Idade Média, foram aprofundados e mantiveram-se os 
antigos conhecimentos gregos, e no período da Renascença e ao longo 
dos séculos XVI e XVII, as viagens de exploração reavivaram o desejo 
de bases teóricas mais sólidas e de informações mais detalhadas. 

A partir do século XVIII, a geografia foi sendo reconhecida como 
disciplina científica e, ao longo do século passado, a quantidade 
de conhecimento e o número de instrumental técnico tiveram um 
significativo aumento, persistindo até os dias atuais. 

Na fundamentação histórica da geografia, optou-se pelos prin-
cipais precursores, de acordo com a relevância de suas obras ou 
mesmo pelas conceituações teóricas e metodológicas emanadas desses 
trabalhos, que inclui os pensadores gregos, os sete sábios da Grécia 
antiga, os filósofos pré-socráticos (naturalistas) com a descrição das 
escolas Jônica; Itálica; Eleata e da Pluralidade e seus constituintes 
e as contribuições do pensamento filosófico ao estudo da natureza. 

Métodos

Os métodos de coleta de dados definidos constaram de pesquisa 
bibliográfica visando à fundamentação teórica e metodológica com a 
obtenção de informações sobre o tema pesquisado e da interpretação e 
análise dos fundamentos históricos da geografia com as contribuições 
do pensamento filosófico na Grécia antiga, levantando-se o acervo 
bibliográfico e cartográfico disponível, permitindo a compreensão 
do significado da Filosofia para a ciência geográfica. 

Fundamentos filosóficos e precursores 
na Grécia antiga

Considera-se a Grécia antiga como precursora do embasamento 
cultural da civilização ocidental, com significativas influências em 
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filosofia, política, linguagem, educação, arte, tecnologia, arquitetu-
ra e ciências, pelas formas de conhecimento, modos de reflexão ou 
teorias da realidade. 

A Grécia antiga pode ser classificada em dois períodos: 

 (i)  Cosmológico, com predominância de explicação mitológica do 
universo e da origem das principais significações da realidade. 
Esse saber mitológico procurava uma explicação para a época 
e momento históricos, das principais questões da existência 
humana, tanto na natureza (buscando o conhecimento do seu 
princípio material) como na sociedade (relações e modos de 
vida dos homens); 

(ii)  Antropológico, em que o discurso cosmológico e materialista 
passa a dar lugar a um discurso moral e político, criando-se 
nesse período uma nova temática: o homem. A filosofia muda 
de espaço geográfico, com a criação das pólis (das colônias para 
o centro cultural), acarretando a variação do objeto de pesquisa: 
da natureza para o homem. 

À filosofia compete explicar a realidade, dividida no domínio 
da natureza, do pensamento e da criação humana. A partir dessa 
divisão foram surgindo as diversas ciências, repartindo o saber total 
da filosofia. Sobre a filosofia e as ciências, Durant (1956) indaga por 
que as ciências, filhas da filosolfia, depois de repartirem entre si a 
herança filosófica, lhe voltam as costas, como as filhas do rei Lear, 
depois de dividido o seu reino?

Nesse momento histórico na Grécia, havia um esforço intelectual 
voltado para a compreensão do mundo, do universo e da realidade, 
ou como era conhecido à época, o cosmos. Para os gregos, o cosmos 
era uma totalidade organizada racionalmente, que só poderia ser 
descrito pela razão, levando a visualização de uma ordem, uma uni-
dade e uma harmonia, onde coexistem uma multiplicidade caótica 
das coisas e acontecimentos.

Por meio de sua mitologia os gregos consideravam os elementos 
da natureza (Sol, Terra, Céu, oceanos, montanhas etc.) como forças 
autônomas tidas como deuses, constituídos na fonte e na essência 
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de todas as coisas do universo e elevados pela fantasia a seres ativos, 
móveis, conscientes e dotados de sentimentos, vontades e desejos. 

Nesse sentido, Grimal (1954) considera que o mito atrai em torno 
de si toda a parcela do irracional existente no pensamento humano; 
por sua própria natureza, é aparentado à arte, em todas as suas cria-
ções. Sua força de mensagem reside na capacidade de sensibilizar as 
estruturas profundas e inconscientes do psiquismo humano.

A análise lógica na filosofia defende uma postura científica, 
renunciando a toda investigação de cunho religioso e valorizando os 
métodos racionais como instrumento na busca da verdade. Conforme 
Russel (1982, v.3, p.389) “A Filosofia, durante toda a sua história, 
tem consistido de duas partes misturadas inarmonicamente; de um 
lado, uma teoria sobre a natureza do mundo; de outro, uma doutrina 
ética ou política quanto à melhor maneira de se viver”. 

Os gregos intitulavam suas obras de Sobre a Natureza (Peri 
physeos) ao referirem-se aos aspectos da ciência positiva e da filoso-
fia. A física era designada como um nome adequado para a ciência 
da natureza, significando atualmente como a ciência positiva dos 
fenômenos naturais e o setor filosófico, passando a ter uma nova 
designação: a filosofia natural ou da natureza.

Até o desenvolvimento da ciência moderna, a filosofia natural 
foi a expressão introduzida na Grécia antiga para indicar o estudo 
objetivo da natureza e do universo físico ou a que trata do conheci-
mento das primeiras causas e dos princípios do mundo material; ou 
ainda, o estudo racional da natureza do ponto de vista de sua espe-
cificidade substancial e de suas propriedades, usando o pensamento 
e o raciocínio, sendo utilizada pelos pensadores, destacando-se pelas 
especulações teóricas e investigações práticas. 

Diferentemente da ciência, a filosofia natural não procura descre-
ver os fenômenos da natureza, mas chegar à essência dos entes que 
possuem corpo, partindo do ente sensível das coisas materiais existen-
tes para posteriormente alcançar o conceito de ser, ao conhecimento 
do homem e à demonstração racional da existência de Deus. Russel 
(1954) acredita que a filosofia é uma atividade contínua e não algo 
em que possamos atingir, de uma vez por todas, uma perfeição final.
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Na origem desse conhecimento está a necessidade de perguntar, 
de indagar, o que são as coisas e o que é o homem. A pergunta supõe, 
consequentemente, a ignorância em relação ao que se pretende ou 
se precisa saber, pressupondo também, e ao mesmo tempo, a cons-
ciência da ignorância e o conhecimento daquilo que se desconhece e 
se precisa conhecer. Não sei e sei que não sei, e essa consciência da 
ignorância, a ciência da insciência, é o que me permite perguntar, 
quer a pergunta se dirija à natureza, quer se enderece aos outros 
homens (Corbisier, 1986). 

Inserida no desenvolvimento histórico da geografia, desde épocas 
remotas até os dias atuais, aparece a cartografia, acompanhando o pró-
prio progresso da civilização, podendo-se afirmar que, das demais for-
mas de comunicação gráfica, a mais antiga da humanidade é o mapa, 
confirmada por evidências históricas, arqueológicas e etnológicas. 

A intensificação das rotas pelo Mediterrâneo facilitou o inter-
câmbio cultural e as ideias entre o mundo grego e oriental. Segundo 
Hermann (1968), os documentos cartográficos nessa época eram 
representados como um globo em torno do qual giravam esferas 
celestes.

Ao reportar-se à Grécia antiga, Bakker (1965) refere-se a esse 
período afirmando que foram lançados os primeiros fundamentos da 
ciência cartográfica, quando foi utilizado o método astronômico para 
a determinação de posições na superfície da Terra e foi concebida a 
primeira solução do problema relativo ao seu desenvolvimento, sobre 
um plano, utilizando a projeção cônica. 

Na Mesopotâmia, foram confeccionados os mapas mais antigos 
que a humanidade conhece. Habitada por povos como os sumérios, 
estabelecendo-se mais ao sul, fundaram cidades como Ur, Nippur 
e Babilônia entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje está o Iraque, e 
mais ao norte os povos de origem semita, como os acádios e assírios, 
fundando cidades como Assur e Nínive. 

Esses povos foram os primeiros a introduzir a forma de comuni-
cação escrita, em plaquetas de argila cozida, e também reproduziam 
os lugares por meio de símbolos gráficos, dando origem aos mapas, 
sendo encontradas algumas dessas peças em escavações arqueológi-
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cas, representando de modo primitivo a Babilônia, com seus estados 
e cidades.  De acordo com Raisz (1969), a importância que para nós 
têm essas placas não se situa no seu mérito representativo, mas na 
prova evidente que proporciona sobre a significativa antiguidade 
da arte cartográfica.

Os mapas desse período foram responsáveis pela base do sistema 
cartográfico atual, sendo ultrapassados apenas no século XVI, com 
o advento das grandes navegações e a melhoria considerável dos 
documentos cartográficos. 

O mapa mais antigo conhecido em nossos dias foi descoberto nas 
escavações das ruínas da cidade de Ga-Sur, ao norte da Babilônia. 
Nesse mapa de aproximadamente sete centímetros, aparece o vale de 
um rio, com montanhas de cada lado, representadas à semelhança de 
escamas de peixe, simbolizando a maneira precária com que aqueles 
povos representavam o relevo terrestre, e ainda círculos trazendo 
pontos cardeais em caracteres cuneiformes (Moura Filho, 1993). 

Com relação a esse mapa, encontrado na região da Mesopotâmia, 
descoberto próximo à cidade de Harran, no nordeste do Iraque atual, 
Oliveira (1988, p.17) acrescenta: “É, a propósito de origem babilônia, 
o mais antigo mapa que o mundo conhece. Trata-se de um tablete 
de argila cozida com a representação de duas cadeias de montanhas 
e, no centro delas, um rio, provavelmente o Eufrates”.

Na Grécia antiga, em razão da efervescência das ideias dos pen-
sadores, alguns precursores vinculados direta ou indiretamente aos 
estudos do universo, cosmos, visão de mundo, fenômenos e processos 
naturais merecem destaque pelas suas contribuições. 

Sete sábios da Grécia antiga

O período dos séculos VII e VI a.C. no qual viveram os sete 
sábios corresponde à época da fundação daquilo que se denominou 
de pólis (cidade) e da fundação da política, coincidindo com o que 
chamamos de civilização ocidental, e a esses eram atribuídas máximas 
e sentenças proverbiais conhecidas até hoje. 
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Essa denominação era dada na Antiguidade a sete homens esta-
distas ou legisladores notáveis pela sabedoria prática. Os ensinamen-
tos a eles atribuídos se tornaram populares e chegaram a ser inscritos 
no templo de Apolo em Delfos. 

As atuações dos sete sábios, pelas suas ações e ideias, divulgadas 
e repetidas, moldaram uma nova ética e moral. Homens de prestígio, 
influência política e sabedoria prática se inseriram no período que se 
seguiu ao advento de uma nova forma de organização política, com 
leis e regras de conduta inovadoras, necessárias às relações humanas 
e à própria vida social. 

Aproximam-se da geografia, quando Cícero em República (51 
a.C.) escreve: “Os sete homens a quem os gregos chamaram de sábios 
foram todos versados na administração pública; e, realmente, em 
nada se aproxima tanto a virtude humana da divina como a fundação 
de novas nações ou a conservação daquelas já fundadas”. 

Os filósofos gregos que viveram entre os séculos VII e VI a.C. 
buscaram uma explicação do mundo em termos físicos, deixando 
de lado a explicação dos fenômenos naturais causados pelo mito, e 
procuraram explicações da necessidade da sociedade da época a partir 
da lógica da capacidade de raciocínio – a razão. 

Conforme Morente (1972), a finalidade do homem é realizar 
sua natureza; e o que constitui sua natureza, aquilo que distingue 
o homem de qualquer outro ser, é o pensamento. Por conseguinte, o 
homem deve pensar. O ato humano por excelência é pensar. 

A lista dos sete sábios não foi sempre a mesma, mas a mais di-
fundida é a seguinte: Tales de Mileto, Periandro de Corinto, Pítaco 
de Metilene, Brias de Priene, Cleóbulo de Lindos, Sólon de Atenas, 
Quílon de Esparta. 

Com as contribuições abrangendo além da filosofia da natureza, 
astronomia e matemática, Tales de Mileto (624-556 a.C.), notada-
mente para a cosmologia, preconizou a existência de um princípio ou 
substância fundamental, a água, para explicar a estrutura e funciona-
mento do cosmos. Na astronomia, contribuiu para a introdução dos 
seus fundamentos, aprendidos em suas viagens pelo Egito e outras 
regiões do Oriente. Especulou sobre as dimensões e a órbita do Sol 
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e da Lua, mediu o intervalo entre os solstícios e estudou as estrelas. 
Na matemática, com mensurações baseadas em princípios, propôs 
uma série de teoremas trigonométricos. 

Considerado o fundador de colônias pelo mar Adriático e por in-
tensificar o comércio com os etruscos e o Egito, Periandro de Corinto 
(627-585 a.C.) investiu na dragagem dos portos para aumentar o fluxo 
de embarcações e espaço para construções náuticas. Fez de Corinto 
um centro cultural, promoveu a construção de edifícios, especialmen-
te na arquitetura dórica, e desenvolveu a arte da pintura em cerâmica. 

Ao governar Mitilene (Lesbos) após depor o tirano local, Pítaco 
de Mitilene (640-568 a.C.) afastou-se voluntariamente depois de dez 
anos. Tentou restringir o poder da nobreza e apoiou-se nas classes 
populares. 

Considerado o mais destacado dos sábios gregos, Brias de Priene, 
(século VI a.C.) era constantemente consultado sobre assuntos liti-
giosos, negando-se a empregar seu talento em proveito da injustiça. 
Cleóbulo de Lindos viveu por volta de 600 a.C., sabe-se que era 
poeta e que compunha enigmas em versos. Governou como tirano 
a ilha grega de Rodas, com um governo exemplar.

Conhecido como legislador e poeta lírico e considerado um dos 
mais importantes legisladores da democracia ateniense, Sólon de 
Atenas (640-558 a.C.) instituiu a solidariedade entre as classes 
sociais e o tratamento justo para cada cidadão. Fez longas viagens, 
com descrição de lugares e povos. Essas descrições, segundo Fer-
reira & Simões (1986) denominadas périplos (navegar em redor), 
são sobretudo conhecidas pelas referências feitas pelos escritores da 
Antiguidade, tendo chegado até nós muito poucas. Suas realizações 
políticas refletem ideais patrióticos, filosóficos e morais. Consta que 
sempre agiu com firmeza, moderação, sabedoria e integridade; era 
conciliador por natureza. 

Ao ocupar o cargo de magistrado (éforo) e elaborar parte da cons-
tituição, Quilón de Esparta (século VI a. C.) introduziu o costume de 
que os éforos fossem conselheiros dos reis, sendo responsável pela 
militarização da vida civil em Esparta e pelas primeiras medidas para 
a educação dos jovens.
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Filosofia pré-socrática (naturalista)

Os filósofos pré-socráticos eram denominados naturalistas ou 
filósofos da phisis (natureza) entendida não como atualmente, mas 
como uma realidade primeira, originária e fundamental. Especula-
vam sobre o problema cosmológico ou cosmo-ontológico, buscando 
o princípio das coisas. 

As principais escolas pré-socráticas e seus constituintes foram a 
escola Jônica, com Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaxi-
mandro de Mileto e Heráclito de Éfeso; a escola Itálica, com Pitágoras 
de Samos, Filolau de Crotona e Árquitas de Tarento; a escola Eleata, 
com Xenófanes de Cólofon, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia e 
Melisso de Samos; e a escola da Pluralidade, com Empédocles de 
Agrigento, Anaxágoras de Clazômena, Leucipo de Abdera e De-
mócrito de Abdera. 

Escola Jônica

Os filósofos gregos da Escola Jônica podem ser considerados 
os primeiros geógrafos, em sentido figurado, pelo pioneirismo na 
concepção de um conhecimento metodológico, ao explicarem as di-
ferenciações do mundo até então conhecido, da influência do clima, 
dos mares e dos rios na superfície terrestre, além do conhecimento 
do Universo.

Considerando a água a substância primordial que constituía a 
essência do universo, sendo a origem de todas as coisas, representan-
do uma mudança de comportamento na atitude do homem perante 
o cosmos, Tales de Mileto (624-556 a.C.) abandona as explicações 
religiosas até então vigentes, buscando por meio da razão e da ob-
servação um novo sentido para o Universo. 

Esboçou os princípios do pensamento teórico evolucionista, 
afirmando que o mundo evoluiu da água por processos naturais, e 
explicou o eclipse solar, ao verificar que a Lua é iluminada por esse 
astro. 
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Ao observar mais atentamente os fenômenos da natureza, alterou 
os conceitos dos fenícios que consideravam os elementos da natureza 
(Sol, Terra, Céu, oceano etc.) como forças autônomas, verificando 
a constante transformação das coisas umas nas outras e que por in-
tuição todas as coisas são uma só, ou um só princípio fundamental.

Na procura da verdade da vida na natureza realizou experiências 
com magnetismo e demonstrou experiências com geometria.

Considerando uma só a natureza subjacente, ilimitada, porém não 
indefinida, Anaxímenes de Mileto (588-524 a.C.) afirma que ela é 
ar, diferenciando-se nas substâncias, por rarefação (torna-se fogo) e 
por condensação (torna-se vento, nuvem, água, terra e pedras) e as 
demais coisas provêm dessas, em constante movimento pelo qual se 
processa a transformação. Segundo essa concepção, o ar representa, 
no ponto de vista de Bernhardt (apud Châtelet, 1981, p.28) “um 
elemnto invisível e imponderável, quase inobservável e, no entanto, 
observável: o ar é a própria vida, a força vital, a divindade que ‘anima’ 
o mundo, aquilo que dá testemunho á respiração”. Dedicando-se 
especialmente à meteorologia, salienta que a luz da Lua é proveniente 
do Sol e que o bloco fundamental de toda a matéria provinha do ar, 
e não da água. De acordo com Ferreira & Simões (1986), estabeleceu 
o princípio do geocentrismo, que permaneceu até Galileu.

Acreditando que todos os ciclos de criação, evolução e destruição 
eram fenômenos naturais, que ocorriam a partir do ponto em que a 
matéria abandonava e se separava, Anaximandro de Mileto (610-
547 a.C.) chegou em sua época às mesmas conclusões dos cientistas 
contemporâneos, baseado apenas na observação e reflexão, de que o 
mundo sustenta-se por um equilíbrio de forças (Teoria da gravidade 
e força centrípeta, que mantêm a Terra girando em torno do Sol) e 
que a ação do Sol faz surgir criaturas de estrutura simples na água, 
que depois migram para a terra e adquirem estrutura mais complexa  
(Teoria da evolução das espécies). 

Ensinava a evolução das coisas e das espécies, afirmando que os 
animais nasceram do lodo marinho e o homem teria se formado, no 
princípio, dentro de peixes, onde se desenvolveu e foi expulso logo 
que se tornou de tamanho suficiente para bastar-se a si próprio. 
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O universo era eterno e um número infinito de mundos existiram 
antes do nosso. Após sua existência, eles se dissolveram na matéria 
primordial e posteriormente outros mundos tornaram a nascer.

Confeccionou um mapa do mundo habitado, a introdução na 
Grécia do uso do relógio solar, a medição das distâncias entre estrelas 
e o cálculo de sua magnitude. Relatos dão conta de que escreveu um 
livro intitulado Sobre a Natureza; infelizmente perdido. 

Heráclito de Éfeso (540-470 a.C.) é o pensador do tudo flui 
(panta rei), do princípio de que tudo é movimento e que nada pode 
permanecer estático, e do Panta rei os potamós (tudo flui como um 
rio). Cabe a esse pensador a frase: “Todas as coisas estão em eterno 
fluxo e mudança. Você não é, está sendo. A história cósmica realiza-se 
em ciclos repetidos”. No tratado Sobre a Natureza, afirma que não 
se pode percorrer duas vezes o mesmo rio e não se pode tocar duas 
vezes uma substância mortal no mesmo estado; por causa da impe-
tuosidade e da velocidade da mutação, essa se dispersa e se recolhe. 

O fogo é outro princípio, que seria o elemento do qual deriva 
tudo o que nos circunda, onde todas as coisas transformam-se em 
fogo, e esse transforma-se em todas as coisas. O universo ora se 
incendeia, ora de novo se compõe do fogo, segundo determinados 
períodos de tempo, e define dois caminhos: (i) para baixo (quando 
condensado o fogo umidifica e, mais consistente, torna-se água; e 
essa, solidificando-se, transforma-se em terra; e daí, nascem todas 
as coisas do mundo); e (ii) para cima (derretendo-se a terra, obtém-
se água que transforma-se em vapor,  rarefazendo-se, transforma-se 
novamente em fogo). 

Nosso mundo é cercado pelo Sol (mais brilhante e mais quente). 
Os demais astros distam mais da Terra, por isso seu brilho é menos 
vivo e menos quente. A  Lua, que está próxima, também tem um 
brilho menos intenso e quente, mas por não se encontrar num espaço 
puro – a escuridão. 

Os fenômenos naturais são consequências de diferentes evapo-
rações; inflamando-se no círculo do Sol produz o dia, o contrário 
produz a noite. Quando da evaporação brilhante nasce o calor, faz 
verão; mas, quando da sombra o úmido prevalece, faz-se o inverno. 
É considerado o pai da dialética. 



22  PAULO R. TEIXEIRA DE GODOY (ORG.)

Escola Itálica

Ao percorrer por trinta anos Egito, Babilônia, Síria, Fenícia, onde 
acumulou conhecimentos de astronomia, matemática, ciência, filo-
sofia e religião, Pitágoras de Samos (570-496 a.C.)  foi o primeiro a 
conceber a matemática como um sistema de pensamento, mediante 
provas dedutivas. Para a geografia, contribuiu com ideias inovadoras 
no campo da astronomia, embora nem sempre verdadeiras; como 
a de que a Terra é esférica e os planetas movem-se em diferentes 
velocidades nas várias órbitas ao seu redor. 

A escola de pensamento pitagórica, interessada pelo estudo das 
propriedades dos números e pela observação dos astros, sugere a ideia 
de que uma ordem domina o universo, evidenciada no alterar-se das 
estações e no movimento circular das estrelas, podendo o mundo 
ser chamado de cosmos; conclui que a Terra é esférica, estrela entre 
as estrelas que se movem ao redor de um fogo central. Com a ideia 
de esfericidade da Terra e dos corpos celestes e a rotação da Terra, 
explica a alternância de dias e noites. 

Filolau de Crotona (século V a.C.) escreveu um livro em que 
expunha a doutrina secreta de Pitágoras, contendo os mais antigos 
relatos sobre o pitagorismo, tendo influenciado Platão, não havendo, 
portanto, uma contribuição expressiva para a ciência geográfica.

Árquitas de Tarento (428-347 a.C.) escreveu sobre geometria 
e mecânica. Restringiu a matemática às disciplinas técnicas como 
geometria, aritmética, astronomia e acústica. Criou um modelo 
tridimensional para duplicar o cubo, vinculando-se à geografia por 
meio das técnicas quantitativas utilizadas atualmente. 

Escola Eleata

Destacando-se pelo combate ao antropomorfismo como uma con-
cepção filosófica, Xenófanes de Cólofon (570-460 a.C.) acreditava 
que só existe um deus único, em nada semelhante aos homens, que 
é eterno, não gerado, imóvel e puro. Buscava na natureza intrínseca 
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da matéria a causa para todas as transformações, afirmando que o 
ser absoluto, essência de todas as coisas, era o Um e o Um é Deus. 

Em um poema filosófico intitulado Sobre a Natureza, Parmênides 
de Eleia (530-460 a.C.) expõe seu pensamento, dividido em duas 
partes: o caminho da verdade e o caminho da opinião. Suas ideias 
sustentam a unidade e a imobilidade do Ser; o mundo sensível é uma 
ilusão e o Ser é Uno, Eterno, Não Gerado e Imutável. Acredita-se 
que daí surge o conhecimento do ser (ontologia), que trata de sua 
natureza, de sua realidade, da existência dos entes e das questões 
metafísicas. Comparou as qualidades umas com as outras e as orde-
nava em duas classes distintas. 

Dois filósofos merecem destaque por suas contribuições em 
questões fundamentais sobre o pensamento concebido para a épo-
ca. O primeiro, Zenão de Eleia (495-430 a.C.), pelo seu método na 
elaboração de paradoxos, todos contra a multiplicidade, a divisi-
bilidade e o movimento. É considerado o criador da dialética; e o 
segundo, Melisso de Samos (490-430 a.C.), que produziu influência 
no atomismo, tornando-se um dos continuadores da escola eleática, 
estabelecendo que o ser é infinito, tal como é infinito no tempo, ou 
seja, eterno. Seu principal poema foi Sobre o Ser ou Sobre a Natureza. 

Escola da Pluralidade

Sustentando a ideia de que o mundo seria constituído por quatro 
princípios, água, ar, fogo e terra, que seriam o que de imutável e 
indestrutível existiria no mundo e que tudo seria uma determinada 
mistura desses elementos, em maior ou menor grau, Empédocles 
de Agrigento (495-435 a.C.) esboçou os primeiros passos do pen-
samento teórico evolucionista, afirmando que sobreviveria aquele 
mais bem capacitado e que o mundo evoluiu da água por processos 
naturais, aproximando-se da geografia seja por meio dos princípios 
biogeográficos, seja, também, pelas bases conceituais da hidrografia. 

Anaxágoras de Clazômenas (500-428 a.C.) propôs um princípio 
(homeomerias) que atendesse tanto às exigências teóricas do ser imu-
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tável, princípio de tudo, quanto à contestação da existência das múlti-
plas manifestações da realidade. As homeomerias seriam as sementes 
que dão origem à realidade em sua pluralidade de manifestações. 

Afirmava que o universo se constitui pela ação do Nous (espírito, 
mente ou inteligência), ilimitado, autônomo e não misturado com 
nada mais, que age sobre as sementes ordenando-as e constituindo 
o mundo sensível. Escreveu um tratado intitulado Sobre a Natureza, 
em que tentava conciliar a existência ante a crítica de Parmênides 
de Eleia, e ainda sobre biologia, cosmologia e percepção, como 
uma noção de causa inteligente, que estabelece uma finalidade na 
evolução universal. 

Sobre Leucipo de Mileto ou Abdera (500 a.C.), praticamente 
nada é conhecido. Especula-se como sendo o verdadeiro criador do 
atomismo, a quem é atribuida a autoria de um único livro intitulado 
A grande ordem do mundo, acreditando-se que devia tratar-se da 
configuração morfológica da Terra, concebida como uma unidade 
em constante dinamismo.

Considerado o maior expoente da teoria atômica ou do atomismo 
(em que tudo o que existe é composto por elementos indivisíveis), 
Demócrito de Abdera (460-370 a.C.) avançou com o conceito de 
universo infinito (onde existem outros mundos) existindo pelo me-
nos um deles igual ao nosso. Escreveu várias obras, destacando-se 
Pequena ordem do mundo; Da forma; Do entendimento; Do bom ânimo 
e Preceitos. 

Contribuições do pensamento filosófico ao estudo 
da natureza 

Por meio de um longo processo histórico, a filosofia aparece 
promovendo a passagem do saber mítico com diversas crenças, ao 
pensamento racional, voltado para a discussão e explicação intelectu-
alizada do que nos circunda. A passagem do mito à razão, de acordo 
com Châtelet (1981), significa precisamente que já havia, de um lado, 
uma lógica do mito, e que, de outro lado, na realidade filosófica ainda 
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está incluído o poder do lendário. O contato com outras culturas 
propiciou o processo de desdobramento do pensamento poético 
(mitos) em filosófico (razão), pelo modo de pensar, e uma postura 
diante do mundo e não um conjunto de conhecimentos prontos, um 
sistema acabado e fechado em si mesmo. 

Com os filósofos gregos, conforme Chauí (2000), estabeleceram-
se alguns princípios gerais do conhecimento verdadeiro: (i) as fontes 
e as formas do conhecimento (sensação, percepção, imaginação, 
memória, linguagem, raciocínio e intuição intelectual); (ii) a distinção 
entre o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual; (iii) o 
papel da linguagem no conhecimento; (iv) a diferença entre opinião 
e saber; (v) a diferença entre aparência e essência; (vi) a definição 
dos princípios do pensamento verdadeiro (identidade, não contra-
dição, terceiro excluído, causalidade), da forma do conhecimento 
verdadeiro (ideias, conceitos e juízos) e dos procedimentos para 
alcançar o conhecimento verdadeiro (indução, dedução, intuição); 
(vii) a distinção dos campos do conhecimento verdadeiro, sistema-
tizados por Aristóteles em três ramos: teorético (referente aos seres 
que apenas podemos contemplar ou observar, sem agir sobre eles ou 
neles interferir), prático (referente às ações humanas: ética, política e 
economia) e técnico (referente à fabricação e ao trabalho humano, que 
pode interferir no curso da natureza, criar instrumentos ou artefatos: 
medicina, artesanato, arquitetura, poesia, retórica etc.).

O pensamento filosófico é uma prática de vida que estuda os 
acontecimentos além de sua pura aparência, refletindo sobre a rea-
lidade, redescobrindo seus significados mais profundos, podendo se 
voltar para qualquer objeto. Ciência, valores, métodos, religião, arte 
e o próprio homem podem ser objetos da reflexão filosófica, além de 
questionar o modo de ser das pessoas, das culturas, do mundo, das 
práticas políticas, científicas, técnicas, éticas, econômicas, culturais 
e artísticas. A ciência, segundo Bronowski (1979), é a criação de 
conceitos e das suas explorações nos fatos. Não existe outro exame 
de conceito que não seja a verdade empírica do fato. A verdade é o 
estímulo no centro da ciência; tem de ter o hábito da verdade, não 
como dogma, mas como processo. 
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Os filósofos figuram como precursores do conhecimento voltado 
para a natureza e cosmovisão, destacando-se os que se seguem. 

Ao viajar pela Índia, Megástenes (350-290 a.C.) escreveu a obra 
Índica, na qual descreve a cordilheira do Himalaia e a ilha Sri Lanka, 
denominando de Taprobanê (flor da cor de cobre) em razão da vege-
tação característica dessa ilha. 

Durante a realização de uma viagem de exploração ao noroeste da 
Europa, circum-navegando a Grã-Bretanha, Píteas (380-310 a.C.) 
foi o primeiro autor greco-romano a descrever o sol da meia-noite, a 
aurora polar e os gelos polares, e a mencionar as tribos germânicas. 
Relatou suas viagens num documento intitulado Do oceano, do qual 
apenas partes sobreviveram. Informou ter visitado uma ilha a seis 
dias de viagem do norte da Escócia denominanda Thule, acreditando-
se que tenha sido a Islândia ou a costa da Noruega. 

Ao descrever países e habitantes, sendo o relato do Egito parti-
cularmente completo, Hecateu de Mileto (546-480 a.C.) viajou por 
parte do mundo conhecido, que segundo Ferreira & Simões (1986) 
era constituído por uma faixa que se estendia do Atlântico ao Rio 
Indo, as regiões Norte e Sul eram pouco conhecidas. Confeccionou 
um mapa baseado no de Anaximandro, que corrigiu e acrescentou, 
onde a Terra estava representada por um disco com água em volta. 
Acredita-se haver escrito um trabalho nomeado Ges Periodos (Des-
crição da Terra) resumindo os conhecimentos geográficos gregos da 
época, dividida em um volume dedicado à Europa e outro à Ásia. 
Escreveu ainda outras obras, entre elas Inquéritos e Circuito da Terra, 
que interessam particularmente à geografia. 

Considerado o filósofo que mais influenciou o pensamento oci-
dental, Aristóteles (384-322 a.C.) demonstrou interesse por biologia 
e fisiologia, decorrente da atividade médica exercida pela família e 
da preferência pela ciência, quando entrou na academia de Platão, 
permanecendo por vinte anos. 

Suas teorias sobre as causas (material, formal, eficiente e final), 
como se age no interior das coisas, estendem-se sobre toda a natureza.

Contribuiu para diversas áreas do conhecimento humano, co-
brindo campos como filosofia, biologia, zoologia, história natural, 
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física, metafísica, lógica, ética, política, psicologia, poesia, retórica 
e medicina, estabelecendo as bases dessas disciplinas. 

Em 344 a.C., partiu para Lesbos, onde realizou a maior parte das 
investigações biológicas. Fundou, no ano seguinte, o Lykeion (Liceu), 
onde os alunos ficaram conhecidos como peripatéticos (os que pas-
seiam), nome decorrente do seu hábito de ensino ao ar livre, sob as 
árvores, privilegiando as ciências naturais, com exemplares (flora e 
fauna) enviados por Alexandre, o Grande, das regiões conquistadas. 

Considerado o verdadeiro fundador da zoologia, levando-se em 
conta o sentido etimológico da palavra, deve-se a ele a primeira di-
visão do reino animal. Formulou a teoria da abiogênese, que durou 
séculos, segundo a qual um ser nascia de um germe da vida, sem que 
um outro ser precisasse gerá-lo (exceto os humanos). 

Iniciou os estudos científicos documentados sobre peixes, sendo 
o precursor da ictiologia, catalogando mais de cem espécies de peixes 
marinhos e descrevendo seu comportamento.

Aproxima-se mais ainda da geografia quando estuda o cosmos, 
apresentado como uma esfera finita, onde se prendiam as estrelas e 
dentro da qual se verificava uma rigorosa subordinação de outras 
esferas, que pertenciam aos planetas que giravam em torno da Terra, 
que se manteria imóvel no centro do sistema (sistema geocêntrico). 

Os corpos celestes não seriam formados por nenhum dos quatro 
elementos transformáveis (terra, água, ar e fogo), mas por um ele-
mento não transformável designado “quinta essência”.

O conjunto de suas obras é conhecido como Corpus Aristolelicum, 
começando pelo Organon, composto por Categorias, Sobre a inter-
pretação, Analíticos, Tópicos e elencos sofísticos. A seguir aparecem 
os estudos sobre a natureza e o mundo físico, com: Física;  Sobre o 
céu e Meteorológicos. Segue-se a Parva Naturalia, conjunto de in-
vestigações sobre temas diversos, incluindo: História dos animais; 
Das partes dos animais; Do movimento dos animais; Da geração dos 
animais; Da origem dos animais, sendo considerados os trabalhos 
precursores da biogeografia, em especial a zoogeografia. Finalmente, 
as obras dedicadas à Metafísica e aquelas vinculadas a Ética, Política, 
Retórica e Poética. 
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Desenvolvendo a noção de que o homem está em contato perma-
nente com dois tipos de realidade: a inteligível (igual a si mesma) e a 
sensível (todas as coisas que nos afetam os sentidos), Platão (428-347 
a.C.) ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e 
da filosofia ocidental, afirmando que são realidades dependentes 
e mutáveis, conhecidas por Teoria das ideias ou Teoria das formas. 
Segundo Schüller (1985), Platão localiza na psique três seções corre-
pondentes à divisão do Estado, a razão, a vontade e as paixões. Cabe 
à razão descobrir as leis que regem o homem, a tarefa da vontade é 
executá-las, espera-se que as paixões as cumpram. A vontade regida 
pelas paixões leva a desmandos semelhantes aos que ocorrem no Es-
tado governado pelo povo. Tratou ainda de diferentes temas, como 
ética, política, metafísica e teoria do conhecimento, evidenciadas em 
seus 35 diálogos, entre eles Timeu, que trata da origem do universo. 

Theophrastus (371-287a.C) realizou estudos em ética, história, 
lógica, metafísica e história natural. Considerado o pioneiro da bo-
tânica, iniciou os estudos científicos das plantas, com a criação do 
primeiro jardim botânico ocidental, em Atenas. 

Duas obras deste precursor da biogeografia constituem-se na 
primeira sistematização do mundo botânico, consideradas as maiores 
contribuições a essa ciência durante a Antiguidade e a Idade Média. 
A primeira, Enquiry into Plants, trata das partes, reprodução, horários 
e forma de semeadura das plantas. Dedica-se também às árvores, 
arbustos e plantas espinhosas abordando os tipos, locais e aplicações 
práticas. Trata ainda das ervas, de plantas que produzem sementes 
comestíveis e as que produzem sucos. 

A segunda On the Causes of Plants, trata de crescimento, influên-
cias sobre fecundidade, época apropriada de semeadura e colheita, 
métodos de preparação do solo, utilização de ferramentas e usos eco-
nômicos e medicinais das plantas. Publica ainda, entre outras obras: 
Principles of Natural Philosophy (Physica Auscultatio); Meteorological 
Phenomena; Warm and the Cold, Water, Fire, the Sea; Coagulation 
and Melting e Sensuous Perception. 

Utilizando-se da teoria atômica de Demócrito para justificar a 
constituição de tudo o que existe, das estrelas à alma, tudo é formado 
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de átomos de diferentes naturezas, de qualidades finitas, quantida-
des infinitas e sujeitos a infinitas combinações, Epicuro de Samos 
(341-270 a.C.) afirma que, ao compreender como opera a natureza, 
o homem pode livrar-se do medo e das superstições que afligem o 
espírito. 

Essa teoria tinha a finalidade de explicar todos os fenômenos na-
turais conhecidos ou ainda não e extirpar o medo da morte e dos deu-
ses. Fundou sua própria escola filosófica intitulada O Jardim, bus-
cando na natureza o direcionamento para seu pensamento, afirmando 
que o homem, a exemplo dos animais, busca afastar-se da dor e 
aproximar-se do prazer. Sua obra versa sobre natureza, meteoros 
e a moral.

Heródoto (485-420 a.C.), reconhecido como pioneiro da histó-
ria, bem como da etnografia e da antropologia, conheceu e estudou 
em pormenor os locais onde tinham ocorrido fatos históricos sobre 
os quais escreveria. Percorreu o mundo habitável conhecido, do 
Sudão até a Ucrânia e da Índia até o Estreito de Gibraltar (Ferreira 
& Simões, 1986). Sua obra Histórias, dividida em nove livros, foi 
acusada de imprecisa e plagiária, especialmente em razão do exagero 
na extensão de suas viagens e fontes criadas. Hipócrates (460-377 
a.C), pelas viagens à Grécia e ao Oriente Próximo, com descrições 
pelas quais se podem diagnosticar doenças relacionadas aos fatores 
climáticos, ao meio onde as pessoas viviam e à raça, contribuiu de 
forma significativa para a obra de Heródoto. 

Com contribuições de ordem prática no desenvolvimento da ci-
ência geográfica, aparece Eratóstenes de Cirene (285-194 a.C.), que 
criou a esfera armilar, antigo instrumento astronômico composto por 
um conjunto de arcos destinado a representar as posições de círculos 
importantes da esfera terrestre. 

Eratóstenes calculou com bastante precisão para a época a distân-
cia da Terra ao Sol e elaborou um catálogo com 675 estrelas, medindo 
a inclinação da eclíptica. Foi o primeiro a medir o raio da Terra, 
suspeitando que essa fosse esférica, e com o auxílio da trigonometria 
mediu com relativa precisão o perímetro da circunferência máxima. 
Calculou as medidas para a determinação do círculo máximo do 
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globo terrestre, chegando ao valor de 45 mil quilômetros, e confec-
cionou um mapa com novas informações da verdadeira dimensão 
dos continentes.

Considerado o fundador da astronomia científica e da trigonome-
tria, Hiparco (190-126 a.C.) introduz na Grécia os conhecimentos 
babilônicos sobre a graduação sexagesimal do círculo, e a partir daí 
define a rede de paralelos e meridianos do globo terrestre. Rejeitou 
a teoria heliocêntrica e criticou a obra geográfica de Eratóstenes, 
empregando rigorosos princípios matemáticos para a localização de 
pontos na superfície da Terra. Descobriu a precessão dos equinócios 
e criou o sistema de localização pelo cálculo da longitude e latitude. 
Realizou a divisão do mundo em zonas climáticas e concebeu o mé-
todo de projeção estereográfica.

Com referência a autores que contribuiram de forma efetiva 
nesse período para a concepção da ciência geográfica, destaca-se 
Estrabão (63 a.C.-24 d.C.), autor de Geographia, um tratado de 
dezessete livros contendo a história e as descrições de povos e locais 
do mundo conhecido à época. Não se sabe ao certo quando a obra foi 
escrita, presumindo-se ano 7 d.C. Apesar dos erros, essa obra foi a 
primeira desse gênero herdada da Antiguidade. Conforme Estrabão, 
“a Geografia [...] nos parece ser, como algumas outras ciências, do 
domínio da Filosofia [...] a variedade de aplicações que é susceptível 
á Geografia, que pode servir, por sua vez, às necessidades dos povos e 
aos interesses dos chefes... implica que o geógrafo tenha esse mesmo 
espírito filosófico habituado a meditar sobre a grande arte de viver 
e de ser feliz”. 

Na definição dos princípios da geografia matemática e estabele-
cimento, pela primeira vez, da posição astronômica de numerosos 
lugares e cidades, especialmente na zona mediterrânea, Marino de 
Tiro (210-150 a.C.) foi pioneiro na projeção cartográfica empregando 
o rigor matemático e lançando os conceitos de latitude e longitude, 
não em relação às distâncias, mas em graus. Na geografia, deixou 
cartas geográficas das sete regiões do mundo, afirmando que a Terra 
era redonda, com paralelos e meridianos, que traçaram ao mundo 
futuro precisões geográficas cronológicas. Nas suas cartas retan-
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gulares, os meridianos e os paralelos da esfera são representados 
por dois sistemas de retas paralelas equidistantes, em uma escala 
arbitrariamente escolhida, com as retas de um dos sistemas perpen-
diculares às do outro. 

   Com sua obra Geographia em oito volumes, contendo todo o co-
nhecimento geográfico greco-romano, Ptolomeu (90-168 d.C.) inclui 
coordenadas de latitude e longitude para os lugares mais importantes, 
com observações astronômicas em Alexandria, e escreve sua principal 
obra, denominada Megalé Sintaxis, ou Grande construção, que trata 
da Terra, do Sol, da Lua, do astrolábio e de cálculos matemáticos, 
das elipses, um catálogo de estrelas, e, finalmente, os cinco planetas 
e suas diversas teorias. A obra intitulada Almagesto, um tratado de 
astronomia, descreve o conhecimento babilônico e grego, apresen-
tando um sistema cosmológico geocêntrico, tornando-se uma das 
obras mais importantes da Antiguidade clássica. É autor, ainda, de 
Tetrabiblos, um livro de astrologia baseado em escritos e documentos 
antigos da Babilônia, da Grécia e do Egito. 

A obra de Ptolomeu aceita as medidas do grado e estabelece, 
por meio de cálculos, o comprimento do círculo máximo da Terra, 
para o qual obteve o valor de trinta mil quilômetros. O erro asso-
ciado a essa medida origina a falsa impressão de que a Europa e a 
Ásia se estendiam por mais da metade de toda a longitude terres-
tre, quando realmente cobre apenas 130 graus. Confeccionou um 
mapa com base nas informações descritas àquela época, que, apesar 
dos erros e deformações, permitiu reconstruir uma nova visão do 
mundo. 

Viajando por Grécia, Ásia Menor, Síria, Palestina, Macedônia e 
Península Itálica, e baseado em observações próprias e informações 
de outros autores, Pausânias (115-180 d.C.) prestou uma importante 
contribuição para o conhecimento da Grécia antiga, graças às descri-
ções das localidades. É autor da Descrição da Grécia, conhecida como 
Viagem pela Grécia ou Itinerário da Grécia, composta de dez livros

Considerados os filósofos da natureza, esses pensadores dedica-
ram parte de seus escritos às ciências naturais, com ideias valiosas e 
significativas contribuições.
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Realizando observações sobre a natureza, especialmente sobre 
o aspecto da percepção emocional e psicológica, produziram escri-
tos, reflexões teóricas e metodológicas nas mais divesrsas áreas do 
conhecimento humano. 

Ocuparam-se sistematicamente com pesquisas na área das ciên-
cias naturais, demonstrando interesse principalmente por cosmologia 
(cartografia); seus métodos de análise não se restringiam à geografia, 
mas também abrangem a teoria do conhecimento e das ideias. 

Considerando a filosofia uma característica de todas as realidades 
naturais e humanas e que todo o universo poderia ser entendido a 
partir de uma perspectiva histórico-evolutiva, estabeleceram e reali-
zaram estudos sobre diversos temas, povos, lugares, linguagem etc., 
capazes de evoluírem e crescerem continuamente. 

Conclusões

A natureza como algo que desperta a curiosidade e admiração 
conduz o homem a estudá-la, nascendo então a filosofia e um signi-
ficativo número de outras ciências, no gênero das positivas. Pode-se 
perceber, então, que a natureza não é todo o ser, mas um ser parti-
cular, ainda que bastante amplo. 

Aos primeiros filósofos se têm denominado físicos ou natura-
listas, pois se concentraram na cosmologia, transitando depois pela 
psicologia, pela ontologia e pela ética. 

No plano das ideias filosóficas, distingue-se o ser em geral, de que 
trata a metafísica e os seres especiais, tratados pela filosofia natural; 
nessa são conhecidas a cosmologia e a psicologia. 

Neste trabalho, foi tratada apenas a cosmologia, sem o psiquismo, 
abordando apenas os corpos (entendidos como matéria) e os fenôme-
nos da vida (no sentido biológico) como neles ocorrem. 

Os filósofos sempre tentaram explicar a natureza e seus fenôme-
nos, caindo inevitavelmente em contradições, em razão da expansão 
da filosofia que englobou áreas além de sua simples descrição, in-
cluindo o estudo do homem e todos os fenômenos relacionados a ele 
e ao seu pensamento. 
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As contradições entre os filósofos continuariam, no entanto, a 
afligir o espírito humano por séculos, quer em relação aos métodos, 
quer em relação às teorias, quer em relação aos fenômenos. 

Aos sete sábios couberam ações e ideias, divulgadas e repetidas, 
responsáveis pela introdução de uma nova ética e moral, por causa 
do prestígio, da influência política e da sabedoria prática que dis-
punham, ensejando o advento de uma nova forma de organização 
política e institucional, com leis de conduta inovadoras, necessárias 
as relações sociais. 

Os filósofos pré-socráticos, ao iniciarem a interrogação filosófi-
ca, principiaram-na pelos componentes das coisas naturais e pelas 
causas das suas mutações, onde todas as coisas eram originadas e se 
compunham de elementos naturais, e ainda sobre a investigação das 
causas das alterações, imaginando forças opostas conflituosas e em 
busca de equilíbrio, e que os elementos originários eram compostos 
e se complementavam de um princípio potencial (matéria) e outro 
determinador (forma). 

Viram-se então obrigados a criar uma visão de mundo cujas 
leis fossem estáveis e confiáveis, aparecendo assim os conceitos de 
ordem do mundo (kosmos) e de natureza (physis), que os afastou das 
incertezas. 

Apesar de ainda existirem inúmeras religiões, que se baseiam nas 
noções de um universo caótico na dependência dos atos humanos, foi 
dos conceitos de kosmos e de physis que surgiram a cultura ocidental, 
a filosofia e a ciência, e daí a geografia. 
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