www.italofilosofia.blogspot.com.br



Nascimento da Filosofia
Cosmogonia (mito)
x
Cosmologia (razão)
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Pré-Socráticos
Pensadores da
natureza. - Do que são
feitas todas as coisas?
Qual o Arché?
(Origem)!
Elementos da
natureza, movimento,
ser e o não ser.

Os Sofistas
A força dos argumentos
pela oratória. Relativismo
da verdade e da
moralidade.
Górgias e Protágoras
“O homem é a medida
de todas as coisas.”


Resumo / Estudo
Parte I

Prof. Ítalo Silva
Pág. 01











Tales de Mileto – Água
Anaximandro – Apeirom
(indeterminado)

Anaxímenes – Ar
Heráclito – Fogo; devir; movimento;
fluxo.
Pitágoras – Limites; racionalidade
numérica.
Parmênides – O ser é e o não ser
não é.
Empédocles – Elementos,

pluralistas.
Demócrito - Átomo, materialismo.
Zenão de Eleia – Paradoxo
ontológico

Os Clássicos
- Buscas por: a) Conhecimento lógico e
racional do sistema da natureza e
humano; b) origem de uma leitura
científica e técnica das coisas; c)
reflexão da ação moral da sociedade, a
ética; d) o próprio conhecimento, a
epistemologia. e) metafísica e ordem do
Universo; f) A essência humana e a
beleza estética.
- São cristianizados pelo pensamento
medieval e retomados no renascimento
da Filosofia Moderna. Ainda hoje muitas
ideias levantas por eles movimentam as
propostas filosóficas.

Sócrates – “Só sei que nada sei”; Verdade absoluta
em oposição ao relativismo sofista; Maiêutica e a
Ironia: Dialética em busca da Verdade,
Platão – Absolutismo; dualismo platônico, Mundo
Sensível (percepção enganosa, aparências) x
Mundo das Ideias (plano metafísico, soberania do
Bem, Belo e Verdadeiro, Essência); O soberano na
política deve ser o filósofo; O corpo, realidade dos
sentidos, deve ser governado pela alma, unidade
da razão que busca a essência. Sintetizado no 
Mito da Caverna.

Aristóteles – a existência humana e naturalmente
política (antropologia, ética e política); raciocínio 
(lógica); Leitura universal (ciência); Ato e potência,
substância e acidente, finalidade do ser
(ontologia).

Helenismo
Escolas
filosóficas após
e partindo dos
clássicos.
Busca da
felicidade, paz
e amor.
Voltada à
prática.
.
Epicurismo – Prazer e a
ausência da dor.
Estoicismo – a virtude
como vida racional.
Ceticismo – abstenção
do juízo, dúvida quanto a
toda verdade absoluta.
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 Nascimento do
cristianismo
 Paulo apostolo e as
evangelizações.
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Neoplatonismo
Retomada do
pensamento
platônico com o
Platino, em 260,
com uma leitura
mística da filosofia.

313, Constantino I
decreta liberdade
aos cristãos.
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395, divisão e
enfraquecimento do
Império Romano.

Plotino, toda realidade emana de Deus.
Santo Agostinho, há vinculo entre fé e
razão. A razão procura Deus; A verdade
que a filosofia busca é encontrada em
Deus; Bem x Mal, o mal é um não ser,
sou seja, o mal é uma ausência do Ser
bom, que é Deus, o mal não existe
como ser ou substância; Só há
conhecimento do que é necessário e
eterno, O conhecimento é uma luz
revelada; Não se pode viver pela carne
e sim pelo espírito.

Patrística
Movimento filosófico
dos primeiros padres da
Igreja no uso da filosofia
para fortalecimento
racional no processo de
doutrinação. Principal
representante é Santo
Agostinho




Realismo
–
A
verdade
é
absolutamente universal.
Nominalismo - Os universais são
apenas signos existentes somente
na alma (mente) humana.
Entre os séculos XI e XII sugiram as
Universidades como uma ferramenta
Católica de dominação ideológica.
1492, Cristóvão Colombo
cruza o Atlântico e alcança
as Índias Ocidentais.

1099, as guerras santas
das Cruzadas Cristãs
capturam Jerusalém.


Escolástica
O encontro da fé com a
razão; A escola como uma
ferramenta de doutrinação; a
racionalização e teorias
aristotélicas são utilizadas em
defesa da fé. Tomás de
Aquino elabora Summa
Theologica como um tratado
na tentativa conciliação
absoluta da fé e da razão.



Alberto Magno e Tomás de
Aquino
(tomismo)
–
As
verdades racionais e as
verdades de fé não se
contrapõem;
Tomismo: busca racional

para provar a existência
de
Deus
(aristotelismo
cristianizado; a hierarquia
que existe na natureza e
na ordem das criaturas
afirmam que existe um Ser
criador e ordenador das
coisas.
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Rompimento com a
tradição.
Passagem para o
capitalismo
Motivações da Reforma
da Igreja
Impressões de textos
Tecnologia e Ciência
América, colonização e
exploração
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Renascimento
- Retomada do
greco-romano.
- Visão humanistas
(o homem no
centro da atenção
e reflexão
filosófica).

Renascença
e Idade da
Ração

Empirismo
A mente humana registra o
conhecimento por meio das
experiências.
Thomas Hobbes, John
Locke, George Berkeley,
Denis Hume

1517 – Lutero e a Reforma
1543 – Revolução Copernicana
1633 – Galileu Galilei é excomungado.

Racionalismo
A razão é a fonte da
episteme (saber).
Descartes, Spinoza,
Malebranche e Leibniz





Maquiaval, A ética política difere da ideia ética clássica absolutista. O
Príncipe em 1513

René Descartes 1596 - 1650 – Educar a razão
humana pela dúvida metódica Cogito / Método
Cartesiano: regas de evidência; análise; síntese;
enumeração.
Ideias
inatas;
adventícias;
imaginativas.



Francis Bacon – Natureza do conhecimento: Teoria dos Ídolos. Método 
empírico indutivo (científico). Novum Organum 1620 Ciência objetiva.. 
Thomas Hobbes - dois momentos da história da humanidade: o estado
de natureza e o estado civil (Estado – contrato). O soberano Leviatã 
1651.
Jhon Locke- A mente é uma Tábua Rasa escrita por meio da
experiência com as coisas. Pensador liberal defensor da ideia de
liberdade individual.

Espinosa - Deus = Natureza
George Berkeley - O ser é ser percebido – idealista.







Blaise Pascal – O intelecto vem antes do material. Unir justiça e
força.(critica ao absolutismo do Estado)

David Hume (empirismo) – 1711-1776 – Com a obra
‘Investigação acerca do entendimento humano’
formula a sua teoria do conhecimento. Dividiu
tudo o que percebemos em Impressões e Ideias. E
faz crítica ao raciocínio indutivo. indutivo por não
ter sustentação lógica. Epistemologia: Impressões
e Ideias
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XVII – XIII - O iluminismo foi
um movimento global, ou
seja, filosófico, político,
social, econômico e
cultural, que defendia o
uso da razão como forma
de iluminar a
humanidade para
superação da “idade das
trevas”. Séculos das Luzes.

A era da
Revolução
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Principais filósofos iluministas:

Educação
Teria a função de levar
a pessoa ao
esclarecimento. (Kant)
Ciência
A razão é fundamentada
na prova cientifica. Os
dicionários e enciclopédias
são propostas para superar
os livros bíblicos.
1789 – Revolução Francesa.
1760, 1820 e 1840 – Revolução Industrial
1802 – Napoleão se declara imperador
da França.
1848 – Manifesto Comunista.

- John Locke (1632-1704), ele acreditava que o homem adquiria
conhecimento com o passar do tempo através do empirismo;
- Voltaire (1694-1778), ele defendia a liberdade de pensamento e não
poupava crítica a intolerância religiosa;
- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), ele defendia a ideia de um estado
democrático que garanta igualdade para todos;
- Montesquieu (1689-1755), ele defendeu a divisão do poder político em
Legislativo, Executivo e Judiciário;
- Denis Diderot (1713-1784) e Jean Le Rond d´Alembert (1717-1783), juntos
organizaram uma enciclopédia que reunia conhecimentos e
pensamentos filosóficos da época.
- Bento de Espinosa (1632–1672) - defendeu principalmente a ética e o
pensamento lógico;

Revoluções
Revoluções que causam o
início do pensamento
contemporâneo e mudanças
sociais, econômicas e cultural.

Idealismo alemão
busca de um sistema
unificador da totalidade do
real, um pensamento que
contenha a própria idéia do
ser, o absoluto. (Kant e Hegel)

A Idade Moderna foi e será sempre lembrada por ser uma
fase de grandes transformações, grandes revoluções e
mudanças na forma como o mundo é visualizado. Religião,
economia, descobertas.

- David Hume (1711-1776) - foi um importante historiador e
filósofo iluminista escocês. Refutou o princípio da
casualidade e defendeu o livre-arbítrio e o ceticismo
radical.
- Adam Smith (1723-1790) - economista e filósofo inglês.
Grande defensor do liberalismo econômico.
- Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) - filósofo e
dramaturgo alemão. Defendeu a liberdade de
pensamento entre os cristão.
- Immanuel Kant (1724-1804) - importante filósofo alemão,
desenvolveu
seus
pensamentos
nas
áreas
da
epistemologia, ética e Metafísica.
- Benjamin Constant (1767-1830) - escritor, filósofo e
político
francês
de
origem
suíça.
Defendeu,
principalmente, ideais de liberdade individual.
(fonte: www.suapesquisa.com)
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•Valorização da ciência
e extensão do método
científico
a
outras
disciplinas.
• A psicologia (Wundt)
e a sociologia (Comte)
se separam da Filosofia
e se tornam ciências
independentes, dando
início à formação das
ciências humanas.

ilosofia


- Pragmatismo:
Wiliam James.
Dewey. Pierce..

- Positivismo: Comte.
Taine. Stuart Mill. Spencer.
- Evolucionismo: Darwin.
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- Idealismo Alemão: Fichte. Schelling.
Hegel
- Materialismo Histórico Dialético:
Saint-Simon. Fourier. Owen. Proudhon.
Feuerbach. Marx. Engels.
- Romantismo Alemão – irracionalismo:
Romper com a modernidade racional.
Schopenhauer e Kierkegaard
-Nietzscheana – Filosofia do martelo

Comte – Eurocêntrico; Teleologia da História 
(finalidade-evolução); Eras e etapas: Teológicas,
Filosófica
e
Positiva
(Científica-neutra
e
imparcial); Políticos metafísicos exclusos para a
ditadura republicana tecnocrática; Ensino laico,
gratuito e universal; Física Social para garantir a
Ordem;
Hegel – Crítica ao Kant: é preciso entender o
SER; Fenomenologia do Espírito (1806); Como a
nossa consciência compreende o que observa?
Forma o idealismo da Consciência Sensível à
Consciência Infeliz (estamos só, pois damos
sentido ao Mundo) até o Espírito Absoluto: em-si- 
para-si (transformar o Mundo); O embate das
consciências é a DIALÉTICA na busca pelo
Absoluto. Conceitos: as coisas são quando são
conhecidas: o ser e o nada é uno; A essência é
o que aparece ser; Mapear da História da
formação da consciência: a pessoa é filha do
seu tempo.

Schopenhauer – “O Mundo como 
Vontade e Representação” – Ateu.
Crítica ao idealismo pela tentativa de
sistematizar da razão e valorização da
razão. A Vontade Geral é superior da
nossas Vontades Individuais, ela não
segue uma harmonia e ordem no
universo. Não é possível ter plenitude
de felicidade-igualdade o que impera
é o caos. Não há solução, só o
consolo na arte e aceitação da real
vida caótica frustrante.
Kierkegaard – Cristão. A verdade esta
nas nossas impressões subjetivas. O
medo das nossas escolhas levam para
uma angustia fazendo o Sujeito
Estético, Ético e Religioso. Salto no
escuro (fé). É impossível ciência sem
pessoalidade.

Karl Marx – Filosofia que transforma; Pensador
central da sociedade e da economia; Ideologia
Crítica (Consciência invertida e falsa que serve
aos dominantes) divorcia e inverte o Idealismo
para a praxis centrando na realidade das
relações dos MP´s (Modos de Produções); LT (Luta
de classes); Capitalismo: BxP – burguês x
proletário; Trabalho estranho, explorado, alienado
e alienante (perda da consciência do todo) no
sistema de Mais-Valia; Fenômeno de encanto da
mercadoria: Fetichismo; Revolução do proletário:
Socialização dos modos de produção para a
sociedade comunista.
Nietzsche - A verdade é a soma
de todos os instintos; Vontade de
Potência: desgaste do excesso
de razão para dominar a si, a
natureza e o outro, e para isso
inventa
valores
abstratos.
Transvalorização dos valores:
Genealogia
da
Moral,
se
esconde com no Rebanho; A
cura pela Arte Trágica; por
Dionísio para dançar e Apolo
para dormir; O que existe é a
multiplicidade e o acaso e por
medo disso se cria regras
absolutas; Uma interpretação do
Niilismo para o martelo.
- Fenomenologia: Brentano.
Husserl. Scheller. Hartmann.
- Psicanálise: Freud.
- Lingüística: Suassure..



Sartre - Filosofia engajada; o homem
é o nada e passa a ser o que
desenvolve a sua consciência: a
existência precede a essência. Não
há destino, não há deus, não há
modelo:
tudo
se
forma
na
multiplicidade
da
(re)leitura.
Condenados pela liberdade de se
(re)construir:
náusea.
Má-fé
é
renunciar a liberdade. “Não importa o
que fizeram conosco, importa o que
fazemos
com
o
que
fizeram
conosco.”

- Fenomenologia:
Merleau-Ponty. Martin
Buber.
- Existencialismo:
Heidegger. Karl
Jaspers. Jean-Paul
Sartre. Albert Camus.
Gabriel Marcel.
Hanna Arend

Grandes Guerras
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ilosofia
- Escola de Frankfurt:
Horkheimer. Adorno.
Habermas. Benjamin.
Marcuse. Erich Fromm.

O século XX, a Filosofia passou a
desconfiar do otimismo científicotecnológico do século anterior em
virtude de vários acontecimentos: as
duas guerras mundiais, o bombardeio
de Hiroshima e Nagasaki, os campos de 
concentração nazistas, as guerras da
Coréia, do Vietnã, do Oriente Médio, do
Afeganistão, as invasões comunistas da
Hungria e da Tchecoslováquia, as
ditaduras sangrentas da América Latina,
a devastação de mares, florestas e
terras, os perigos cancerígenos de
alimentos e remédios, o aumento de
distúrbios e sofrimentos mentais, etc.
Camus – o sentido da vida é não ter
sentido.
Simone de Beauvoir Ninguém nasce
mulher: torna-se mulher. Nenhum destino.





Adorno e Horkheimer – Frankfurt tenta entender o totalitarismo e a
técnica do terror (Nazismo e fascismo) como o excesso da razão que
levou ao desencanto; O fracasso do Iluminismo levou à barbárie,
Dialética do Esclarecimento; A manipulação da Indústria Cultural
(consumo de produto-ideia) cria a produção em massa e a passividade
da Massa; Padronização; Baixo nível; Domesticação do gosto; Mero Lazer
pela cultura; Artista que faz mercadoria; Poder de manipulação política
para a ordem;
Benjamin: a cultura é mercadoria e perde-se a arte na lógica do capital;
perda da aura da arte;

- Arqueogenealogia: Foucault.
Deleuze. Guattari. Maffesoli.
Foucault - Arqueologia do Saber:
entender
a
estrutura-pensamento
(episteme) de cada época – tudo muda
com o tempo-cultura; História Loucura e
da Sexualidade; a loucura é um fato
social, Julgamentos e punições na
sociedade; ativista no anti-racismo, antiabusos de direitos humanos e por
reformas do sistema penal; papel do
poder disciplinar na evolução do discurso
e da arquitetura; panóptico e pirâmides
de olhares; Microfísica do poder;

- Neopositivismo: Ayer. Wittgenstein. Russell.
- Positivismo lógico (círculo de Viena):
Schlick. Carnap. Popper. Nagel. Neurath.
Reichenbach.
- Racionalismo transpositivista: Brunschvicg.
Koyré. Poincaré. Meyerson. Piaget.
Bachelard. Kuhm. Fezerabend.
- Linguistica: Jakobson. Hjelmslev.chomsky.
- Hermenêutica: Paul Ricoeur. Gadamer.
- Filosofia da vida: Bergson, Blondel. Dilhey.
Spengler.
- Estruturalismo: Claude Lévi-Straus. Roland
Barthes.
- Marxismo do século XX: Gramsci, Georg
Lukács. Lucien Goldman. Althusser.
- Filósofos independentes: Teilhard de
Chardin. Vladimir Jankélévitch.

