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O que é?

• A filosofia pode ser entendida, na sua essência, como 

o desenvolvimento do pensamento racional.

• A palavra filosofia vem de philos (amizade) e sophia 

(saber).

• O saber filosófico (racional) vai substituindo, 

gradualmente, o saber mítico (dogmático)



Princípios Básicos

• Archè: seria o princípio formador

• Metafísica: (além da natureza), seria a discussão do 

“ser enquanto ser”

• Physis: o mundo natural, aquele apreendido pelos 

sentidos.



O “1º” filósofo

• Tales de Mileto teria 

sido, de acordo com a 

tradição, o primeiro 

filósofo.

• Defendia que tudo era 

feito de água.



Antes de Sócrates, os Pré-Socráticos

• Dedicaram-se especialmente ao entendimento sobre a physis, ou 
seja, do mundo natural e sua origem.

• Alguns Pré-Socráticos: 

• Tales de Mileto – Tudo é água

• Heráclito de Éfeso – Tudo está em movimento

• Parmênides de Eleia – Tudo é uno, estático

• Empédocles

• Demócrito

• Leucipo

Escola Atomista



Os Sofistas

• Enquanto que os pré-socráticos preocupavam-se, 
especialmente, com a physis (mundo natural) e o arché 
(princípio formador), os sofistas ocupavam-se do 
nomos (aquilo que vem DO homem)

• A democracia ateniense consolidou o homem no 
centro de tudo (Antropocentrismo)

• O regime de governo ateniense também abriu caminho 
para o crescimento dos Sofistas



Mas o que eram?

• Os sofistas, em si, refutavam o termo filósofo.

• Sua relação com o saber (sophia) não era de paixão, 
mas de utilidade ou conveniência.

• Seu grande objetivo não era afirmar algo, mas fazer 
com que os outros concordassem com seus 
argumentos.



As prioridades dos Sofistas

• Identificados como os primeiros cidadãos 
responsáveis por educar outros cidadãos

• Relativizavam o conhecimento não acreditando num 
conhecimento absoluto

• Davam importância maior à opinião (doxa) e não à 
verdade (alétheia)



Protágoras de Abdera

e Górgias de Leontini

• Protágoras

• Para ele, as impressões de cada homem sobre o mundo 

eram, também, verdadeiras.

• Descaracterizava a ideia de physis

• O homem é a medida de todas as coisas

• Górgias

• Buscou contestar a validade da filosofia  e sua busca pela 

verdade.



Sócrates

“Conhece-te a ti mesmo”



O Sofismo e a Democracia

• Para Sócrates o Sofismo iria conduzir a democracia 
para o abismo.

• Foi forte crítico dos sofistas, acusando-os de estarem 
preocupados, apenas, em vencer a disputa verbal

• Tenta fazer o inverso dos sofistas, ou seja, possibilitar 
que a verdade (alethéia) superasse a opinião (doxa)



Conhece-te a ti mesmo

• A missão socrática era revelar a verdade através da 

discussão filosófica.

• A argumentação socrática levou ao choque com os 

mandatários atenienses.



O método socrático

• 2 caminhos a tomar:

• Maiêutica: levar ao “parto”, ao “nascimento” do 

conhecimento.

• Ironia: guiar a conversa de modo que o interlocutor 

perceba, através das contradições de seus argumentos, a sua 

ignorância



Sócrates, o Suicídio e Platão

• Acusado de ameaçar a cidades com suas ideias, 

introduzir novos deuses e corromper a juventude, é 

condenado ao suicídio por administração de sicuta

(veneno)

• Até a execução da pena, reflete sobre a morte 

chegando a conclusão de que não é má, mas 

desejada, pois acreditava ele na imortalidade



O pensamento platônico

O mundo das ideias e a Dialética de Platão



A solução de um problema

• Platão conseguiu resolver o problema existente entre 

o pensamento de Heráclito e o de Parmênides.

• Para Heráclito, tudo muda, tudo flui

• Para Parmênides tudo está imóvel. O ser ou é, ou não é.



O mundo ideal

Platão usou da dialética para resolver o problema na 
contradição entre Heráclito e Parmênides.

 Platão voltou seu pensamento para o homem

 Para ele, as ideias de Heráclito seriam verdadeiras no mundo 
sensível, onde tudo tende a mudar constantemente

Ele encontrava, também, correção no pensamento de 
Parmênides, não no mundo sensível, mas num mundo ideal



E assim, o mundo das ideias

• A busca pela verdade, conduziria o homem a um 

caminho pelo qual encontraria as ideias das coisas

• As ideias seriam a encarnação da perfeição

• Um mundo das ideias seria, assim, um mundo do 

perfeito.



Dois mundos no conhecimento 

platônico

• Um mundo Sensível

• Baseado na realidade sensível, informada pelos nossos 

sentidos

• Um mundo das Ideias

• Baseado em nossa razão, era, afinal, o mundo inteligível.





A Cidade Ideal de Platão

Estaria dividida em grupos:

 Artesãos: produção e sustento da comunidade

 Alma Concupiscente

 Guardiães: defesa e segurança

 Alma Irascível

 Filósofos: organização e aplicação das leis

 Alma Racional
A estrutura da cidade teria 

como objetivo reproduzir a 

estrutura, a forma da alma.



A Apologia Sócrates, de Platão

• Contempla a descrição do processo movido por 

Meleto, contra Sócrates. Segundo livro de uma série 

que contém Eutífron, Críton e Fédon.

"Mas já é hora de nos retirarmos, eu, para morrer, e vocês para 

viverem. Entre vocês e eu, quem está melhor? Isso é o que 

ninguém sabe, excepto Zeus“ (Platão)



O Pensamento Aristotélico

Lógica, o ser e outros debates...



Superação do Idealismo 

Platônico

• Se dedicou à superação das ideias de Parmênides e Heráclito.

• Discordando de seu mestre, que defendia um mundo das ideias, 

perfeito e imutável, Aristóteles defendia uma teoria do 

conhecimento que abarcasse o mundo material

• Acreditava que o mundo das ideias era constituído por 

hipóteses sem sustentação lógica.



Aristóteles e o “ser”

• Para o filósofo estagirita, há uma diversidade e multiplicidade do ser.

• Para Aristóteles há verdades que não podem ser negadas, os axiomas.

• Buscou assim estabelecer uma lógica formal, dando rigor ao discurso.

• Nesse sentido trabalhou fortemente a questão da retórica.



A lógica aristotélica e o silogismo

• Aristóteles fez uso de uma estrutura chamada silogismo, composto de:

• Uma premissa maior (geral)

• Ex.: Todo homem é mortal

• Uma premissa menor (particular)

• Ex.: João é homem

• Uma conclusão

• Ex.: João é mortal



O ser e o caminho para sua 

compreensão

• O ser não é uno, mas divisível e diferenciado, o que 

rompe com o pensamento de Parmênides.

• E não existiria um mundo inteligível, conforme 

defendia Platão.



Termos e categorias do Ser

• Substância (aquilo que é em si mesmo)

• A substância é composta de uma forma e matéria

• Categorias: Quantidade, Qualidade, Ação, Paixão, Relação, Lugar, Tempo, Posição e 

Estado

• As categorias podem ser Essenciais ou Acidentais

• Essenciais: inerentes à substância

• Acidentais: qualificam uma substância temporariamente

• As transformações podem ser de ato ou potência

• As causas podem ser materiais, formais, motrizes ou finais



A concepção aristotélica



Ética e Virtudes

• Virtudes morais – éticas

• Da convivência civilizada com outros homens

• Virtudes intelectuais – dianoéticas

• Formas de saber e bem pensar



O Governo Ideal

• Acreditava que o governo ideal seria aquele dado pelos 

filósofos, o qual seria dono das virtudes intelectuais.

• No governo da cidade deveria haver uma relação entre ética e 

política

• O governo da cidade deveria atuar pelo bem de todos, levando a 

uma politéia, um regime de todos os homens livres, ricos e 

pobres, atuando para o bem.



Os Governos

• Eles poderiam ser

Governo Qualidade Degeneração

Monarquia Honra Tirania

Aristocracia Moderação Oligarquia

Democracia Prudência Demagogia



Filosofia Cristã

Patrística, Escolástica e Tomismo



Antes da Filosofia Cristã

• No ocaso da filosofia grega emergem duas diferentes 

correntes

• Epicurismo

• Uma filosofia como vida contemplativa acima das 

ocupações, das preocupações e das emoções da vida comum.

• Viver sem o medo da morte, vencendo esse medo e, assim, 

alcançando a felicidade.

• Estoicismo

• Teve como características o sensacionismo e o atomismo



Características gerais da filosofia 

medieval

• No medievo emergem a Patrística e a Escolástica

• Buscava-se uma pacificação na relação entre o 

racionalismo da filosofia e o dogmatismo religioso

• Nesse sentido, surgem campos específicos da 

filosofia como a teologia.



Santo Agostinho

• No seu princípio, destacou-se sua crença na visão 

dualista de mundo, na luta entre bem e mal

• Para Agostinho, Deus é tudo, Ele é a própria 

perfeição

• O homem, mortal, dominado pelos sentidos não 

seria capaz de perceber a perfeição divina

• O mal seria parte dessa incapacidade sobre o entendimento 

da divindade



O pensamento 

de Santo 

Agostinho

• Bem e Mal

Os humanos são seres racionais

Deus não é a origem 

do mal

Para que sejam racionais, os 

humanos devem ter livre-arbítrio

Isso significa que devem ser 

capazes de escolher entre o bem e 

o mal

Os humanos podem, portanto, agir 

bem ou mal



Escolástica Medieval

• Conhecida popularmente como a Filosofia da Escola, 

foi presente nas primeiras universidades.

• Relacionava fé e razão

• Foi construída, contudo, de modo a refutar leigos e 

hereges e a reafirmar a fé cristã



São Tomás de Aquino

Aristóteles diz que 

o universo sempre

existiu

A Bíblia diz que o

universo nem sempre 

existiu

O mundo teve um começo, 

mas Deus pode tê-lo criado 

de forma a ter existido 

eternamente

Deus assumiria 

a função de 

uma causa 
primeira



Filosofia Moderna

Poder e Contratualismo



Filosofia Moderna

• A Idade Moderna representou um grande 

rompimento com a ordem anterior.

• O discurso científico-racional tomava o espaço do 

discurso religioso.

• O regime absolutista serviria de objeto para discussão 

filosófica sobre o poder



Maquiavel

• Separou a ética da política

• Fez a disjunção entre o 

Público e o Privado

• Sua grande obra: O Príncipe

• A qualidade maior: Virtù



Francis Bacon

• Filósofo do experimentalismo

• Defendeu a ideia do 

conhecimento como um 

poder que permite o domínio 

do meio pelo homem.

• Empirismo, o conhecimento é 

dado a posteriori

• Para ele, os entraves do 

conhecimento seriam os ídolos (Da 

Tribo, da Caverna, do Foro e do 

Teatro_



Thomas Hobbes

• Teórico absolutista e filósofo 

contratualista

• Defendia que o homem é 

naturalmente um predador.

• O Estado seria a força maior e 

centralizadora que manteria uma 

ordem.



Renè Descartes

• Fez amplo uso da linguagem matemática em seus 

estudos.

• Para ele a razão se autopercebe

• “Penso, logo existo”

• Defendia a experimentação aliada ao método.

• No racionalismo o conhecimento é dado a priori



John Locke

• Filósofo empirista, 

defendia também o 

chamado “direito à 

rebelião”

• Contrariava as ideias 

inatistas (de um 

conhecimento dado 

ao nascimento)



(UFU-MG) O pensamento político de John Locke contém uma teoria da cidadania 

que anuncia certos aspectos da filosofia do século XVIII. Pela anuência à vida 

civil e pela confiança que deposita no poder público, o indivíduo se faz cidadão. 

Incorporando-se livremente ao corpo político, cada um participa de sua gestão: 

alcança assim a dignidade política.

Acerca do pensamento de Locke, considere o texto acima e marque a alternativa 

correta.

A) Um governante que usa, à margem da lei, a força contra os interesses de seus 

súditos destrói sua própria autoridade.O súdito tem o direito a resistir-lhe.

B) O contrato tem a finalidade de instituir a vida ética no seio do Estado.

C) Locke afirma que o contrato emerge da base material da sociedade, 

independentemente das decisões dos indivíduos.

D) A transferência de poder torna-se irrevogável após o contrato, porque a 

soberania é ilimitada e absoluta.



Immanuel Kant

• Para Kant existiram dois mundos: um da experiência 

sentida (cognoscível) e outro das coisas em si 

(incognoscível)

• Para ele, tanto a razão quanto a experiência são 

fundamentais para entender o mundo (idealismo 

transcendental) 



O Imperativo Categórico

“Lei fundamental da razão pratica pura: age de tal modo que a 

máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como 

princípio de uma legislação universal” 

(KANT, Immanuel. Crítica da razão prática, 1788)



Jean-Jacques Rousseau

• Filósofo contratualista, tinha uma visão positiva do homem.

• No Estado de Natureza o homem é bom, sendo corrompido no 

Estado Civil

• Quando o primeiro homem disse “isso é meu” e encontrou quem 

acreditasse nele, surgiu a Sociedade Civil

• Atribuiu a infelicidade às desigualdades criadas pelo homem (ditas 

políticas ou sociais)

• Defendeu a lei e o governo como expressão do coletivo.



Filosofia Contemporânea

Existencialismo, Moral, o Homem



Existencialismo

• Linha que tem como foco o 

homem na sua complexidade: 

sentimentos, angústias, etc.

• Possui duas correntes:

• Cristã: de Sören Kierkgaard

• Humanista: de Martin 

Heidegger e Jean Paul Sartre



Hans Jonas

• Em sua obra “Princípio da Responsabilidade: Uma Ética Para a 

Civilização Tecnológica” destacava que os antigos conceitos de 

ética não eram mais suficientes.

• O mundo tecnológico exigida uma nova ética 

• Uma ética que levasse em consideração não apenas o homem, 

mas aquilo que sua tecnologia o permitisse criar.



Hans Jonas – Parte II

• Jonas alerta, ainda, para a questão da natureza, agora 

totalmente sujeita à nossa tecnologia.

• Ele ainda afirma que temos uma responsabilidade, 

hoje, com todos aqueles que ainda podem vir a 

nascer.

• O homo sapiens dava lugar ao homo faber



Alguns conceitos básicos

• Ceticismo: ideia de que seria impossível conhecer algo com absoluta 

certeza

• Fenomenologia: uma investigação dos fenômenos da experiência.

• Utilitarismo: considera que o maior bem possível a todos, seria a 

grande conquista de uma ação.

• Epistemologia: ramo da filosofia que estuda a formação do 

conhecimento.


