


Fatos históricos que marcaram o nascimento da
Filosofia:

 viagens marítimas;
 invenção do calendário;
invenção da moeda;
surgimento da vida urbana;
invenção da escrita alfabética;
invenção da política.
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Surgimento da vida urbana

O desenvolvimento da cidade trouxe aos gregos uma situação
financeira mais igualitária; o prestígio social, que antes era
benefício de apenas algumas famílias, diminuiu. As artes ganharam
patrocinadores, o que estimulou o surgimento de novos artistas.
Ocorreu também invenção da escrita alfabética, o que levou os
gregos a se expressarem de forma mais clara; isso colaborou para
que suas ideias fossem melhor compreendidas e difundidas pelo
mundo afora, levando a sabedoria às pessoas.
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A invenção da escrita alfabética

Da mesma maneira do calendário e a da moeda, o surgimento
da escrita revela o crescimento da capacidade de abstração e de
generalização, uma vez que a escrita alfabética ou fonética,
diferentemente de outras escritas - como, por exemplo, os
hieróglifos dos egípcios ou os ideogramas dos chineses - supõe
que não se represente uma imagem da coisa que está sendo
dita, mas a ideia dela, o que dela se pensa e se transcreve.
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Invenção da política

Surgiram novas fontes de informação e a lei passou a abranger
muitas outras coisas e chegou até as pessoas. Criou-se uma área
pública voltada para discursos e debates, local no qual os gregos
debatiam e propagavam suas ideias a respeito da política.
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A invenção da política introduz três aspectos novos e

decisivos para o nascimento da filosofia, conforme

veremos a seguir .
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1. A ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade
humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como
ela definirá suas relações internas. Isso servirá de modelo para a
filosofia propor o aspecto legislado, regulado e ordenado do
mundo como um mundo racional.
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