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HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

O QUE É FILOSOFIA? 

Filosofia = Φιλοσοφία: 

Philos - amor ou amizade  

Sophia - sabedoria  

Conceito:  Modernamente é uma disciplina, ou uma área de estudos, que 

envolve a investigação, análise, discussão, formação e reflexão de ideias. 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA 
 

A história da filosofia é a disciplina que se encarrega de estudar o pensamento 

filosófico em seu desenvolvimento diacrônico, ou seja, a sucessão temporal 

das idéias filosóficas e de suas relações. 

DIVISÃO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA 
 

 História da Filosofia Antiga  - Séc. VI  a.C - Séc. IV     

 História da Filosofia Medieval. Séc. V - Séc. XIV  

 História da Filosofia Moderna. Séc. XV - Séc. XVIII  

 História da Filosofia Contemporânea. Séc. XIX - Séc. XXI  

DIVISÃO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA 

 

 Período pré-socrático.  

 Período socrático  ou clássico.  

 Período helênico. 

PERÍODO PRÉ-SOCRÁTICO OU CLÁSSICO 

 

 Período Naturalista: pré-socrático, em que o interesse filosófico é 

voltado para o mundo da natureza. Problemas cosmológicos. 

PERÍODO SOCRÁTICO  OU CLÁSSICO 

 Período Sistemático ou Antropológico: o período mais importante da 

história do pensamento grego, em que o interesse pela natureza é integrado 

com o interesse pelo espírito e são construídos os maiores sistemas filosóficos. 

Problemas metafísicos.  

 Sócrates e Platão 

FILOSOFIA 

“A verdadeira filosofia é 
reaprender a ver o 

mundo”. 

(Merleau-Ponty) 

O FILOSOFAR 

"Não se pode pensar em 
nenhum homem que não 
seja também filósofo, que 
não pense, precisamente 
porque pensar é próprio 

do homem como tal". 

   Antônio Gramsci 

A FILOSOFIA DE VIDA 

Filosofia de vida é 
associado ao um estilo de 

vida, hábitos que nos 
caracterizem em nosso 

cotidiano. 

QUAL É A "UTILIDADE" 
DA FILOSOFIA? 

A filosofia é  "inútil": não 
serve para nenhuma 
alteração imediata de 

ordem pragmática.  

Para as pessoas 
instintivas, que vivem 

segundo suas paixões e 
seus desejos a filosofia é 

inútil.  

Filosofar não é um 
exercício puramente 

intelectual. 

 Descobrir a verdade é ter 
a coragem de enfrentar 

as formas estagnadas do 
poder, é aceitar o desafio 

da mudança. 

 Saber para  transformar. 
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PERÍODO HELENICO 

 Período Ético: em que o interesse filosófico é voltado para os problemas morais, e o estudo  e 

reflexões e a definição dos ideais de felicidade e virtude  para o saber prático. 

 Aristóteles 

DIVISÃO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 

 Patrística. 

 Escolástica. 

 Renascimento.  
 

CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 

 

 Tentativa de conciliar a razão e a fé. 

 A existência e a natureza de Deus. 

 Filosofia submissa a teologia. 

 Questão dos Universais. 

DIVISÃO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA 

 Renascimento. 

 Iluminismo. 

PRINCIPAIS CORRENTES FILOSÓFICAS  
DA FILOSOFIA MODERNA 

 

 Humanismo - O ser humano é valorizado. 

 Hedonismo – O prazer bem da vida humana. 

 Naturalismo Científico – Dominar a natureza.  

 Classicismo -  Cultura greco-romana. 

  Contratualismo - Contrato social. 

 Racionalismo -  A razão, como fonte de conhecimento.  

 Empirismo – A experiência como fonte de conhecimento. 

 O Idealismo - A ideia é princípio interpretativo do mundo. 

 Liberalismo Econômico -  Liberdade na economia. 

  Idealismo Transcendental Kant: todos nós trazemos formas e conceitos a priori, aqueles que 

não vêm da experiência. 
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HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 

 

 Filosofia contemporânea ou filosofia pós-moderna. 

 Visão crítica frente a moral, a religião e a ciência.  

 Os filósofos procuram criticar as bases morais da sociedade ocidental, questionando o 

cristianismo e os abusos da Ciência.  

 Criticas a indústria da comunicação e da cultura. 

 

PRINCIPAIS CORRENTES FILOSÓFICAS DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 

 

 Marxismo -  Ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais de Karl Marx. 

 Positivismo - Conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. 

 Utilitarismo - Busca entender as  bases da ética e  moral a partir das consequências das ações 

- John Stuart Mill.  

 Pragmatismo - É aquele que toma o valor prático como critério da verdade. 

 Niilismo - É a negação de todo e qualquer princípio religioso, social e político.  

 Existencialismo - A existência precede a essência. 

 Fenomenologia - Estudo como se manifestam os fenômenos, consiste em estudar a essência 

das coisas e como são percebidas no mundo. 

 Escola de Frankfurt - Escola de Frankfurt, que preocupou-se sobretudo com o contexto social 

e cultural do surgimento de teorias e valores do mundo da sociedade industrial avançada. 

 Filosofia da Ciência - Consiste no estudo da natureza da própria ciência, entendendo-se por 

natureza os métodos, conceitos, pressuposições e o seu lugar num esquema geral de 

disciplinas, filosofia da ciência  divide-se, em três domínios: o estudo do método, da natureza, 

dos símbolos científicos e da sua estrutura lógica.  

 Estética - A estética também é conhecida como a filosofia do belo e na sua origem era uma 

palavra que indicava a teoria do conhecimento sensível,se ocupa das questões 

tradicionalmente ligadas à capacidade humana de perceber o mundo, tais como o belo, o feio, 

o gosto, a arte, os estilos, as tendências, a criação e a interpretação artística. 

 Filosofia Política  - É análise filosófica da relação entre os cidadãos e a sociedade. ás formas 

de poder e as condições em que este se exerce, os sistemas de governo, e a natureza, a 

validade e a justificação das decisões políticas.  
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CONCEITOS BÁSICOS DE FILOSOFIA 

METAFISICA 

 A palavra metafísica é de origem grega onde “meta” significa “além” e “Physis” significa Física 

ou Matéria. 

 É uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas. 

 Aristóteles: caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência 

sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da 

reflexão a respeito da natureza primacial do ser; filosofia primeira.  

 Kant: O estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação a 

respeito de realidades suprassensíveis 

 MITO 

O QUE É MITO?  

 Mito é uma narrativa de caráter simbólico, relacionada a uma dada cultura.  

 O mito procura explicar a realidade, os fenômenos naturais, as origens do Mundo e do homem 

por meio de deuses, semi-deuses e heróis. 

 Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não 

havia explicado. 

LENDA  

O QUE É LENDA? 

 Lendas são narrativas transmitidas oralmente com o objetivo de explicar acontecimentos 

misteriosos ou sobrenaturais. Há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam a 

história e a fantasia.  

 Em latim  Lenda  é “legenda” (aquilo que deve ser lido), o conceito se transformou em histórias 

que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura. 

MORAL 

 Moral: Nomos, normas, regras ou leis. 

 Sujeito Moral: cumpre as regras, normas ou leis. 

ÉTICA 

 Ética: Ethos, comportamento, ação, ou ato de fazer.  

 Sujeito Ético:  suas ações ou comportamento estão voltado para a prática das regras, normas 

ou leis. 
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