


Os pré-socráticos são também 
conhecidos como filósofos da 

natureza.

Pretendiam encontrar a origem 
(arché) de todas as coisas.
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Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros em nossa
cultura a debruçarem a uma visão racional do mundo, dizendo
como a natureza se origina, como e de que ela se compõe, qual
o lugar do homem nela.

Assim, tentaram analisar o processo de gênese do universo
com a exatidão e a frieza objetiva que caracterizam a ciência.
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As principais características da sua cosmologia são:

- É uma explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e
transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem
parte, de modo que, ao explicá-la, a filosofia também explica a
origem e as mudanças dos seres humanos.
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- Busca o princípio natural (de onde tudo vem e tudo retorna),
eterno, imperecível e imortal, gerador de todos os seres.

Esse princípio é uma natureza primordial chamado PHYSIS (palavra
grega que significa – fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer, produzir).
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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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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.
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 TALES - A ÁGUA
 ANAXIMANDRO – O ÁPEIRON(O INDETERMINADO)
 ANAXÍMENES - O AR
 PITÁGORAS – OS NÚMEROS
 PARMÊNIDES – O SER
 HERÁCLITO – O FOGO
 EMPÉDOCLES – OS QUATRO ELEMENTOS
 ANAXÁGORAS – O NOUS (INTELIGÊNCIA ORDENADORA)
 DEMÓCRITO – OS ÁTOMOS
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(Aristóteles)
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(ENEM 2015)
A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a
proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será
mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três
razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a
origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e
fabulação; e, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em
estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um.
NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 1999.
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O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre
os gregos?
A) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos

sensíveis em verdades racionais.
B) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas.
C) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas

existentes.
D) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas.
E) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no

real.


