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INTRODUÇÃO À FILOSOFIA (quadro histórico e cultural)
+
INTRODUÇÃO ÀMITOLOGIA (quadro de fundo de nosso imaginário)
+
PRIMEIROS PASSOS (quadro resumido dos primeiros pensadores)
=
base para compreensão do pensamento ocidental.
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Este é um conteúdo que atende a mais de um objetivo.

Fornece elementos sobre a geografia e a história do período que explica nossa
atualidade, fora dos clichês.

Linka os componentes dos primórdios de nosso imaginário e vai compondo
um vasto banco de dados.

www.basefilosofia.com.br

Leva em consideração conhecimentos de vários
campos do saber, sem deixar jamais de citar as
fontes.

Apresenta um material iconográfico
extremamente rico e variado.
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ORIGEM / HISTÓRICO

ATUALIDADE

PREMISSAS DO CONCEITO

CONCEITO

SISTEMATIZAÇÃO

METODOLOGIA

EXPOENTES DO CONCEITO

PONTOS FORTES

CONTRAPOSIÇÕES

PRINCIPAIS OBRAS

RAMIFICAÇÕES

QUESTIONAMENTOS
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Nesta 3ª parte da trilogia (PRIMEIROS PASSOS / INTRODUÇÃO À MITOLOGIA /
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA) seguimos sempre a ordem dos 12 pontos citados
no slide anterior, para facilitar a exposição dos conteúdos e, principalmente,
sua compreensão.

Fica mais fácil reter quando se entende realmente. E é mais fácil entender
quando se consegue aproximar conceitos e ensinamentos da nossa própria
vida e época. Mas para isso é importante que os dados sejam claros.
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Os tópicos deste curso são os Físicos (ou Pré-
socráticos), resultado de um processo histórico
em que o surgimento da escrita como a
conhecemos tem um papel fundamental.

Mas há ainda os pitagóricos, os eleatas, os
pluralistas e os atomistas – extremamente
importantes –, além da brilhante e injustiçada
Hipácia, a primeira filósofa da História.

Discutimos todo um sistema de
valores e os elementos que os
representam.
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Em seguida, os socráticos, que correspondem ao
momento de transição da Filosofia, na direção da
abstração – quando ela se volta para o humano.

Nos debruçamos aqui sobre seu expoente, Sócrates,
mas também sobre sofistas importantes, além de seu
discípulo mais famoso, Platão.

O pensador seguinte é Aristóteles, ou O Filósofo, como
diziam os escolásticos.

E último item trata das chamadas 4 Escolas – os cínicos,
os céticos, os estoicos e os epicuristas, sobre os quais
nos detemos com especial atenção.
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DE TODOS OS SERES VIVOS, 
O HOMEM É O ÚNICO A TER  

CONSCIÊNCIA DE SUA FINITUDE
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Fazemos isso tudo com o respaldo do olhar filosófico. Somos do ramo, por
isso apresentamos um conjunto de elementos e reflexões não superficiais.

Não é mera historiografia ou elenco de dados e nomes. Exploramos aspectos
de conteúdo desse saber humano único porque resultado de uma gama de
elementos e influências que foram se cruzando até se transformar em Escola.
Nessa primeira forma de ‘sabedoria’ humana e de ciência.

Por isso a divisão em 3 partes : porque consideramos indispensável olhar de
perto como aparece algo tão novo e tão transformador, analisando todos os
componentes desse quebra-cabeças incrível.

A chamada passagem do mito à Razão, um processo
em que entram também os Deuses, representantes
da natureza humana.
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FILOSOFIA É A BASE DE TUDO

VISITE NOSSO SITE PARA SABER POR QUE
WWW.BASEFILOSOFIA.COM.BR


