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Um dos objetivos desses primeiros filósofos, é a construção de uma
COSMOLOGIA

- kosmos – ordem e organização do mundo /
- Logos- pensamento racional, conhecimento – isto é, a busca de uma
explicação racional e sistemática das características do universo que
substituísse a antiga cosmogonia (explicação sobre a origem do universo
baseada nos mitos).

Tentaram descobrir, com base na razão o princípio substancial ou substância
primordial (a arché, em grego) existente em todos os seres materiais.
Encontrar a “matéria prima” de que são feitas todas as coisas.
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O exercício da razão na polis grega
Na Grécia Antiga o momento histórico em que se afirma a utilização do logos (a
razão) para resolver os problemas da vida está vinculado ao surgimento da polis,
cidade-Estado grega.

A polis foi uma nova forma de organização social e política desenvolvida entre os
séculos VIII e VI a. C. Nela, eram os cidadãos que dirigiam os destinos da cidade.
Como criação dos cidadãos, e não dos deuses, a polis estava organizada e podia ser
explicada de forma racional, isto é, de acordo com a razão.

A prática consiste da discussão política em praça pública pelos cidadãos que fez
com que, com o tempo, o raciocínio bem formulado e convincente, se tornasse o
modo adotado para se pensar sobre todas as coisas, não só as questões políticas.



4

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.

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.


