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1. Mario Quintana, no poema “As coisas”, traduziu o sentimento comum
dos primeiros filósofos da seguinte maneira: “O encanto sobrenatural
que há nas coisas da Natureza! [...] se nelas algo te dá encanto ou
medo, não me digas que seja feia ou má, é, acaso, singular”. A
filosofia nascente era uma Cosmologia, ou seja, o estudo sobre a
origem do Cosmos (mundo), contrapondo-se à tradição mitológica
das narrativas cosmogônicas e teogônicas.

Cosmogonia - é a narrativa mítica (mitos) sobre a origem do mundo.
Teogonia – é a narrativa mítica (mitos) sobre a origem dos deuses.
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2. Os pré-socráticos filósofos da natureza, também chamados de
naturalistas ou físicos buscavam uma substância básica, um princípio
primordial (arché) causa de todas as transformações da natureza.
Tales de Mileto, por exemplo, ao buscar um princípio unificador de
todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial, a
origem única de todas as coisas.
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3. Leia a letra da canção a seguir.

Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo [...]
(Fonte: SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. Como uma onda. In: Álbum MTV ao vivo. Rio de Janeiro: Sony-BMG, 
2004).
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Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, que vê a
realidade passando como uma onda, assim também pensaram alguns
dos primeiros filósofos conhecidos como Pré-socráticos que
denominavam a realidade de physis. A característica dessa realidade
representada no pensamento de Heráclito e, também, na música de Lulu
Santos é o fluxo, o devir, as transformações.
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4. 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).
De acordo com Nietzsche, o que caracteriza o surgimento da filosofia entre os
gregos é a necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas
existentes.
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5. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter
um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter
surgido a partir de outra coisa. Mas, se o universo de repente tivesse surgido de
alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma
outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de
lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada.
Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para
os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava
era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra
sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. (Adaptado

de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44).
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6. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia
alguma substância básica, uma causa oculta, que estava por trás de
todas as transformações na natureza e, a partir da observação,
buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas.
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