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FILOSOFIA

“Os filósofos limitaram-se a 
interpretar o mundo de diversas 

maneiras; o que importa é 
transformá-lo.”

– Karl Marx



FILOSOFIA

Idade Média
e

Renascimento 



Filosofia na Idade Média

Idade  
das    

Trevas?



Filosofia na Idade Média

Mundo Medieval
- Fim do Império Romano Ocidental (476 d.C)
- Decadência do pensamento clássico greco-romano;
- Invasões bárbaras e introdução da cultura germânica 
- Retrocesso da atividade econômica (forças produtivas)
- Igreja Católica Romana constituída como instituição 
continuadora do legado romano em uma visão teocêntrica 



Principais filósofos da Idade Média

• Santo Agostinho de Hipona 
(354-430 d.C.)
- Filósofo teocrata, platonista
- Edificador do pensamento 
  medieval teocentrista
- Austeridade como base filosófica
- Principal obra: “Confissões”
  e “Cidade de Deus”.



Principais filósofos da Idade Média

• São Tomás de Aquino
 (1225-1274)
- Razão e Fé buscam a reconciliação
- Reincorporação do pensamento aristotélico
- Reincorporou no pensamento teológico 
  a argumentação metodológica sobre o conhecimento
- Produto da sociedade que surge do renascimento 
  comercial pós-cruzadas



Filosofia do Renascimento

Renascimento
Redescoberta e revalorização das referências culturais da 
antiguidade clássica, que nortearam as mudanças deste período 
em direção a um ideal humanista e naturalista. 





Filosofia do Renascimento

Alguns elementos

• Período da história da filosofia na Europa que está situado 
entre a Idade Média e o Iluminismo

• Vai do auge das cidades italianas no século XIV até o XVII 
até a Reforma Protestante

• Recuperação educação e cultura clássica greco-romana



Filosofia do Renascimento

Principais características
• Transformações serem bem evidentes na cultura, sociedade 
econômica, política e religião, caracterizando a transição do 
feudalismo para o mundo mercantilista, pré-capitalista

• Ruptura com as estruturas medievais, o termo é mais 
habitualmente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na 
filosofia e na ciência.



Filosofia do Renascimento

• Petrarca (1304-1374) 
- Intelectual, poeta e humanista italiano
- Tido como o "pai do Humanismo"

• Boccaccio (1313-1375)
- Escritor, autor de  Decameron

• Erasmo de Roterdã (1466-1536)
- Teologo e humanista holandês, professor em Cambridge 
- Colaborou na casa editorial de Audus Manutius em Veneza
- Autor do "Elogio a Loucura" dedidado a Thomas Morus



Filosofia do Renascimento

• Maquiavel (1469-1527) 
- Historiador, poeta, diplomata e músico
- Fundador da Ciência Política
- Autor de "O Príncipe"

• Thomas Morus (1478-1535)
- Líder político, diplomata, escritor e advogado
- Autor de "A Utopia".



Filosofia do Renascimento

• Montaigne (1533-1592) 
- jurista, político, filósofo, escritor, cético e humanista francês
- analisou as instituições, as opiniões e os costumes

• Thomas Hobbes (1588-1679)
- Da origem da ideia de contrato social em sua obra "Leviatã"
- Natureza humana não é boa. Sociedade necessita de uma 
autoridade, de um Estado.





Filosofia do Renascimento

• Francis Bacon (1561-1626)
- Considerado como o fundador da ciência moderna
- Sua principal obra "Novum Organum"
- Observação metódica e verificação 
  experimental empírica



Filosofia do Renascimento

• Galileu Galilei (1564-1642) 
- Físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano.
- Disputa do centro do mundo
- Defensor do método científico

“A verdade é filha do tempo, e não da autoridade.”

“Falar obscuramente, qualquer um sabe; com clareza, raríssimos”

“Não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão 
e bom senso nos proíba de usá-los.”

A condição natural dos corpos não é o repouso, mas o movimento.





Filosofia do Renascimento

• René Descartes (1596-1650)
- Filósofo e matemático francês, revolucionou a filosofia e a ciência
- Criou o "racionalismo", pensamento baseado na razão

“Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis.”

“Divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes 
quantas for possível, para uma melhor solução.”

“Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem 
nunca os haver tentado abrir.”

“Penso, logo existo.”





Filosofia do Renascimento

EMPIRISTAS

• John Locke (1632-1704)
- Pensador liberal
- Filósofo empirista
- Autor do "Ensaio acerca do Entendimento Humano"

• David Hume (1711-1776)
- Filósofo, historiador e ensaísta britânico
- Empirista e defensor do ceticismo filosófico
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