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1. O surgimento da Filosofia.
2. Mito e Filosofia.
3. Os pré-socráticos.
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Esse princípio é uma natureza primordial chamado PHYSIS (palavra grega
que significa – fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer, produzir).

a causa natural, contínua e imperecível da existência de todos os seres
e de suas transformações. A physis

não pode ser conhecida pela percepção sensorial, pois esta somente
nos oferece as coisas já existentes, mas apenas pelo pensamento – ela é
aquilo que o pensamento descobre quando indaga qual é a causa da
existência e da transformação de todos os seres percebidos.
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A physis é a natureza tomada em sua totalidade.

- a natureza entendida como princípio e causa primordial da
existência e das transformações das coisas naturais (incluindo os
seres humanos) e entendida como o conjunto ordenado e organizado de
todos os seres naturais ou físicos.
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- a physis é imperecível, dá origem a todos os seres infinitamente variados
e diferentes do mundo, que, ao contrário do princípio gerador, são seres
perecíveis ou mortais.

- a physis é imutável, os seres físicos ou naturais gerados por ela, além de
serem mortais, são mutáveis ou seres em contínua transformação, mudam
de qualidade e de quantidade.

Portanto, o mundo está em uma mudança contínua, sem por isso perder
sua forma, sua ordem e sua estabilidade. A mudança – nascer, mudar de
qualidade ou quantidade, perecer – se diz em grego KÍNESIS (movimento).
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O movimento das coisas e do mundo chama-se devir, que segue leis
rigorosas que o pensamento conhece, por isso não é caótico. Essas leis
são as que mostram que toda mudança é a passagem de um estado ao seu
contrário: dia-noite, claro-escuro, quente-frio, seco-úmido bom-mau, um-
muitos, vivo-morto, etc. e seu inverso: noite-dia, escuro-claro, frio-quente,
muitos, um, etc.

Todavia, os filósofos pré-socráticos não concordaram ao determinar o
que era a physis, cada filósofo encontrou motivos e razões para
determinar qual era o princípio eterno e imutável que está na origem da
natureza e de suas transformações.


