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FILOSOFIA

“Não se ensina a filosofia, 
ensina-se a filosofar”

– Immanuel Kant



FILOSOFIA

Qual importância da filosofia?
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Entre as definições
Conjunto de estudos, de sistemas de pensamento e de 
reflexões intelectuais que visam a compreender a realidade 
absoluta, as causas elementares, os fundamentos dos valores 
e das crenças humanas, os sentidos da existência.

– Aulete, dicionário contemporâneo de língua portuguesa 
(org. Paulo Geiser)
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Suas origens

O pensamento filosófico nasce da humanidade 
formulando as questões fundamentais da sua existência, 
de sua natureza, de sua própria razão e da razão de 
todas as coisas. 

A filosofia nasce diretamente da contradição com o 
mito.



FILOSOFIA

Mito x Razão
• Todas as sociedades buscaram construir mitos para explicar sua existência.

• As mitologias são um mecanismo de explicação das “coisas”, sendo que nas suas 
histórias estão integrados valores e apresentam uma moral social consolidada pelas 
tradições.

• Essas narrativas imaginárias estruturam e organizam de forma criativa as crenças e a 
cultura de uma sociedade, ordenando valores e experiências coletivas da sabedoria 
histórica de um grupo social. 
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Homero: Ilíada e Odisseia

No ocidente a mitologia está presente nas obras 
fundadoras da cultura grega. Entre as diversas obras, 
estão os poemas épicos atribuídos a Homero que 
narram a história da Guerra de Troia (Ilíada) e o retorno 
de Ulysses, um de seus heróis (Odisseia) para casa.
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Senso momum
• Nos mitos, codifica-se o senso comum, através de histórias que 
dão sentido a valores, modos de ver e agir de sociedades.
• Os julgamentos, as formas de agir e pensar, baseadas na 
experiência prática, dão origens a essa noção de valores e 
parâmetros de julgamentos, que são reconstruídos em histórias 
míticas para se justificarem. 
• O bom senso é a capacidade de discernimento pela experiência.  
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Voltando para a 

Grécia



Períodos da filosofia na Grécia

1º ) PRE-SÓCRATICO ou COSMOLOGICO
• séculos VII até V a.C. 

Nesse período os pensadores vão se dedicar a buscar respostas 
sobre a origem do mundo e das causas das transformações e 
mudanças na natureza.  Nesse período estão as chamadas “Escola 
Jônica”, que tem esse nome em homenagem a colônica Grega na 
Ásia Menor (atual Turquia), a “Escola Pitagórica” também 
conhecida como “Escola Itálica”, a “Escola Eleata” e a “Escola da 
Pluralidade”.



• Tales de Mileto (642-546 a.C.)
Filósofo, astrônomo e matemático. 
O principio de todas as coisas é a água.

• Anaxímeses de Mileto (586-525 a.C.)
Filósofo. Tal como Tales, buscou a explicação nos elementos.
O principio das coisas era o ar. 

• Heráclito de Éfeso (540-480 a.C.)
Para esse filósofo o “movimento” o centro de sua interpretação da 
realidade. Primeiro formulador do pensamento dialético, será ele 
que vai dar valor a ideia de “luta entre opostos” e desse processo 
de forças contraditórias o movimento das coisas, as transformações 
e evolução.
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• Pitágoras de Samos (570-490 a.C)
Nascido na ilha de Samos, para este filósofo a essência das coisas pode se 
explicada a partir da matemática.  Sua contribuição na matemática é lembrada 
até hoje.  Seus hábitos ficaram marcados por seus discípulos que fundaram uma 
seita religiosa de culto a matemática. 

ESCOLA PITAGÓRICA

ESCOLA ELEIA

• Parmênides de Eleia (570-490 a.C)
Nascido na ilha de Samos, tem sua filosofia a oposição a Heráclito. Para ele a 
mudança é apenas uma ilusão. Para ele “o que é, é – e não pode deixar de ser”.

ESCOLA DA PLURALIDADE

• Demócrito (570-490 a.C)
Nessa escola há um único principio. O mais famoso foi Demócrito, que criou o 
conceito do Âtomo.



Períodos da filosofia na Grécia

2º ) SÓCRATICO ou ANTROPOLÓGICO
• séculos V até IV a.C. 

Período que se desenvolve na consolidação da Pólis e da 
democracia em Atenas. Tem entre seus principais componentes os 
Sofistas e Sócrates, o grande filósofo que revoluciona a forma de 
filosofar.



Sofistas e a Pólis
• O desenvolvimento e a consolidação do regime democrático, 
favoreceu o surgimento de filósofos que ficaram conhecidos como 
Sofistas, mestres da retórica que ensinavam aos gregos 
conhecimentos gerais, gramática e a arte da eloquência entre 
outras técnicas. 
• São chamados de Sofistas, pois praticavam o sofisma, que é a 
prática de argumentos ou raciocínios aparentemente lógicos, mas 
na verdade falsos ou enganosos. 
• Praticavam a arte da retórica para a manipulação, não para a 
verdade.

SOFISTAS 



  SÓCRATES Nasceu em Atenas 469 e morreu 399 a.C

• Enfrentou os sofistas. Demonstrou que sua prática era apenas uma técnica 
de manipulação retórica.
• Colocou o autoconhecimento como ponto de partida para conhecer tudo 
mais.
• “Só sei que nada sei” era a base de sua filosofia que exercitava o 
questionamento sobre tudo o que existia. 
• Desenvolvimento da Ironia e da Maiêutica.
• Sua filosofia incomodava as autoridades por questionar tudo.
• Foi condenado a morte por envenenamento.



     PLATÃO
• O mais importante dos discípulos de Sócrates.
• Foi principalmente através de sua obra que conhecemos Sócrates, que era 
um dos principais personagens de seus diálogos. 
• Platão elaborou sua teoria do conhecimento, na qual considerava que o 
verdadeiro conhecimento passa exclusivamente pela racionalidade, pela 
capacidade do pensamento.
• Seu mito da Caverna, uma alegoria explica a sua relação entre o 
conhecimento sensível e a luz do conhecimento real.
• Para ele a busca pelo conhecimento é a busca pela liberdade.



 ARISTÓTELES
• Discípulo de Platão, continuador e inovador da filosofia socrática e platônica, 
criando sua própria filosofia aristotélica. 
• Na sua busca filosófica, formulou um racionalismo ético.
• Seu pensamento trás do plano do pensamento para o plano do real as 
coisas, dai sua reflexão sobre o homem concreto.
• Para ele, os homens buscam a felicidade. Mas só encontram ela na vida 
teórica e contemplativa. 
• Em sua ousada obra “Política”, formula as críticas a democracia e explica que 
o “Homem é um animal Político”. 



 ARISTÓTELES
• Filho do médico do rei Amintas, pai de Felipe II da Macedônia, foi incumbido 
por este, para ser preceptor de seu filho e herdeiro, Alexandre.
• Funda uma escola que ficará conhecida por Liceu, por ter sido instalada no 
bosque dedicado a Apolo Lício. 
• Escreverá sobre diferentes ciências: físicas, astronomia, ciência política, 
gramática, ética entre outras áreas. 
• Alexandre, O Grande seguirá patrocinando seu mestre que formará no Liceu 
um centro de pesquisas que provavelmente será um dos mais importantes da 
história. 
• Com a morte de Alexandre, passou a ser perseguido. Para evitar que Atenas 
pecasse pela 3ª vez contra a filosofia – referia-se a Anaxárogas e a Sócrates – e 
 cidade de Cálcis, na ilha de Eubéia.



“A maravilha sempre foi, antes como agora, a causa pela qual os 
homens começaram a filosofar: a princípio, surpreendiam-se com 

as dificuldades mais comuns; depois avançando passo a passo, 
tentavam explicar fenômenos maiores, como, por exemplo, as 

fases da Lua, o curso do Sol  dos astros e, finalmente, a formação 
do universo. Procurar uma explicação e admirar-se é reconhecer-
se ignorante. Por isso, pode-se dizer que sob um certo aspecto, o 

filósofo é também amante do mito: uma vez que o mido se 
compõe de maravilhas.”

– Aristóteles. Metafísica. I. 1.
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