MARCIANO
DE BRITO

FILOSOFIA

HORARIO FILOSOFIA GREGA 23/04/2020
ESPECIAL
SÓCRATES

Tema: Condições históricas que
surgimento da Filosofia na Grécia

possibilitaram

o

 Hipóteses do surgimento da Filosofia na Grécia Antiga;
 Condições históricas que possibilitaram o surgimento da
Filosofia na Grécia Antiga;
 Características da Filosofia nascente;
 Atividades de Fixação.
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Objetivo: Conhecer a estrutura do pensamento filosófico de Sócrates.
 Características da Filosofia.
 Períodos da Filosofia.
 Pensamento de Sócrates.
 Sócrates e os Sofistas.
 Atividades de Fixação.
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Características da Filosofia Nascente
• Apenas a razão é o critério da explicação de
alguma coisa: o que não é provado
racionalmente, não é verdade.
• Tendência a oferecer respostas conclusivas aos
problemas.
• O pensamento deve apresentar regras de
funcionamento: o filósofo deve justificar suas
idéias provando que segue regras universais do
pensamento.
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Períodos Históricos da Grécia Antiga
• Grécia Homérica: 400 anos narrados pelo poeta
Homero.
• Grécia Arcaica ou dos sete sábios (Séc. VII ao séc. V
AC): Os gregos criam cidades como Atenas, Esparta e
Tebas. Predomina a vida urbana, baseada no comércio
e no artesanato.
• Grécia Clássica (Séc. V ao séc. IV AC): A democracia
se desenvolve, vida intelectual e artística entra no
apogeu e Atenas domina a Grécia.

• Época Helenística (a partir do séc. IV): A Grécia vira
possessão de Alexandre, o Grande e, em seguida, do
Império Romano.
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Períodos da Filosofia Grega
• Não correspondem exatamente às
épocas históricas; pois não existia
filosofia, por exemplo, na Grécia
Homérica.
• A Filosofia surge na Fase Arcaica
(Séc. VII ao séc. V AC)
• A Filosofia atinge o apogeu durante a
Fase Clássica (Séc. V ao séc. IV AC).
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Períodos da Filosofia Grega
•Período Pré-socrático (séculos VII a V a.C.): Primeiros filósofos gregos
que viveram antes de Sócrates.
1. Tema: Natureza (Physis).
2. Principal Filósofo: Tales de Mileto.
•Período Socrático (séculos V a IV a.C.): Período clássico. Início da
democracia na Grécia Antiga.
1. Tema: Questões Humanas (Ética, Política e Técnicas)
2. Principais Filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles.
•Período Helenístico (séculos IV a.C. a VI d.C.).
1. Temas: Realização humana, Virtudes e busca da felicidade.
2. Representantes: Diógenes de Sinope, Plotino, dentre outros.
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Período Socrático ou Antropológico
• Atenas tornou-se o centro da vida social,
politica e cultura da Grécia.
• Democracia Grega: Todos os homens
possuem o direito de participar do governo da
Polis.

A Filosofia se volta, assim para
questões humanas.

• Surge a figura política do cidadão.
• Cidadania:
o cidadão opina, discute,
delibera e vota na assembléia. Para ter suas
idéias aceitas, precisa ser talentoso na arte da
retórica.
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Quem era Sócrates?
•

Personagem mais enigmático de toda a história da Filosofia.

•

Não escreveu uma única linha. Conhecemos a vida de Sócrates
principalmente através de Platão que era seu discípulo.

•

Nasceu e viveu em Atenas. Gostava de conversar com as pessoas nas
praças e ruas, perguntando sobre as idéias e valores nos quais os
gregos acreditavam e julgavam conhecer.

• Suas perguntas deixavam os interlocutores embaraçados, irritados,
curiosos e sem saber o que responder. Quando as pessoas
esperavam que Sócrates respondesse, ele apenas dizia: “Eu também
não sei, por isso estou perguntando”.
•

Foi condenado à morte devido à sua atividade filosófica; acusado de
corromper a juventude.
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Pensamento de Sócrates
• Antes de conhecer a natureza e antes de querer
persuadir o outro, cada um deveria antes
conhecer a si mesmo.
• Conhece-te a si mesmo: Ponha-se no seu lugar!
• O autoconhecimento é condição para os outros
conhecimentos.
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Pensamento de Sócrates
• A consciência da própria ignorância é o começo da Filosofia.
• Procurava a definição daquilo que uma coisa, uma idéia, um valor é
verdadeiramente.
• Procurava o CONCEITO e não a mera OPINIÃO que temos de nós
mesmos, das coisas, das idéias e dos valores:
1. A OPINIÃO varia de pessoa para pessoa. É instável, mutável, depende
de gostos e preferências.

2. O CONCEITO, ao contrário, é uma verdade intemporal, universal e
necessária.
3. Por isso Sócrates não perguntava se tal coisa era bela (OPINIÃO), mas
“O que é a beleza?” (CONCEITO).
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Sócrates e os Sofistas
• Atenas tornou-se o centro da vida
social, politica e cultura da Grécia.
• Democracia Grega: Todos os homens
possuem o direito de participar do
governo da Polis.
• Surge a figura política do cidadão.
• Cidadania: o cidadão opina, discute,
delibera e vota na assembléia. Para ter
suas idéias aceitas, precisa ser talentoso
na arte da retórica.

• Surgem os sofistas: profissionais da
educação e primeiros filósofos do
período socrático
• Eram mestres na arte da retórica.
• Afirmavam ser possível ensinar os
jovens a arte de serem cidadãos;
instruindo técnicas de persuasão para os
jovens aprenderem a defender suas
opiniões.
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Sócrates e os Sofistas
• Sócrates não considerava
filósofos;

os sofistas

• Eles não teriam amor pela sabedoria e nem
respeito pela verdade;
• Defendiam qualquer idéia se esta fosse
vantajosa;
• Além disso, corrompiam os jovens ao
tratarem o erro e a mentira com o mesmo
valor que a verdade.
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01. Quem eram os Sofistas? (Marque a alternativa correta)
a.( ) Alunos de Sócrates
b.( ) Profissionais da educação e primeiros filósofos do período socrático
c.( ) Discípulos de Platão e seguidores de Sócrates.
d.( ) Profissionais da educação e primeiros filósofos do período présocrático
e.( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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01. São exemplos de Filósofos do Período Socrático: (Marque a
alternativa correta)
a.(
b.(
c.(
d.(
e.(

) Tales de Mileto e Plotino.
) Sócrates, Platão e Diógenes.
) Sócrates, Platão e Tales de Mileto.
) Diógenes, Sócrates e Aristóteles.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: Filosofia Grega: Platão.
Objetivo: Conhecer a estrutura
do pensamento filosófico de
Platão.
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