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ANTIGOANTIGO

MEDIEVALMEDIEVAL

MODERNOMODERNO CLÁSSICOCLÁSSICO

Saber Mítico
deus > real

Saber Teológico
deus > real

Saber Racional
homem > real

Saber Científico
homem > real

PósPós--ModernidadeModernidade
deus deus ?? homem homem ?? realreal

DA CRENÇA
À RAZÃO

DA RAZÃO
À CRENÇA

DA CRENÇA
À RAZÃO

Crise de ReferencialCrise de Referencial
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MODERNA

predomínio do logos
refutação do mito
busca pelo arché

filósofos da natureza
filósofos sistemáticos
filósofos helenísticos

predomínio da razão
refutação da fé
saber científico

filósofos racionalistas
filósofos empiristas
filósofos idealistas

??

ANTIGUIDADE MEDIEVAL PÓS-MODERNA
consciência mítica
explicação ingênua

valor ritualístico
inclinação divina
objeto de crença

unidade e oposição

predomínio da fé
explicação religiosa
verdade dogmática

apropriação dos clássicos
filósofos da patrística

filósofos da escolástica

crença x ceticismo
crise de sentidos
fenomenologia
existencialismo

filósofos analíticos
filósofos frankfurtianos
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> cosmológicos | busca pelo arqué | negação do mito

> homem-realidade-existência | critério de verdade

FILOSOFIA CLÁSSICA (séc. VI a.C. / séc. VI d.C.)

“Meditar, em Filosofia, é nos encaminharmos do

conhecido ao desconhecido, e aqui defrontar o real”.

VALÉRY, Ambroise-Paul-Toussaint-Jules (1871-1945)

> sistematização do saber | ontologia e gnoseologia

> fundamentação do saber | nova função à Filosofia

> crise ética | crise gnoseológica | crise axiológica

> ceticismo como saída | dogmatismo como solução
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> fé como fundamento para a existência | domínio católico

> teocentrismo | filosofia moral | gnoseologia-revelação

FILOSOFIA MEDIEVAL (séc. VI / séc. XV )

“Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária;

para os sem fé, nenhuma explicação é possível”.

AQUINO, São Tomás de (1227-1274)

> Patrística | Santo Agostinho | filosofia de Platão

> Escolástica | São Tomás | filosofia de Aristóteles

> crise ética | descrédito da Igreja e da fé católica

> cisão da Igreja | retomada do humano e da razão
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> Filosofia do renascimento | homem como responsável

> gnoseologia e epistemologia | o saber científico

FILOSOFIA MODERNA (séc. XV / séc. XVIII)

“A primeira coisa que deve fazer quem começa

a filosofar é rejeitar a presunção de saber”.

EPITETO, Epictetus (135-55 a.C.)

> racionalismo | René Descartes | dúvida metódica

> empirismo | Francis Bacon | teoria dos ídolos

> criticismo | Immanuel Kant | consenso crítico

> positivismo | Auguste Comte | cientificismo
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> crise de referenciais | Filosofia Difusa e Ampliativa

> crítica à ação e ao pensamento | estudos culturais

FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA (sécs. XIX / XX / XXI)

“O esforço dos filósofos tende a compreender o

que os contemporâneos se contentam em viver”.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm (1844-1900)

> critério de verdade | lógica | Filosofia Analítica

> problema da linguagem | revisão epistemológica

> ciência em cheque | idealismo | intencionalidade

> subjetivismo | fenomenologia | existencialismo
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Prof. Me. Adailson Henrique Miranda de Oliveira
Professor-pesquisador, graduado em Filosofia, mestre em Cultura,
pós-graduado em Filosofia Contemporânea, em Leitura e Produção de
Textos e em Psicopedagogia Clínica. Especializado em Educação, Ética,
Ciências Sociais, Lógica, Metodologia, Retórica e Hermenêutica.
adailsonprofessor@yahoo.com.br

“A Filosofia e, sobretudo, a arte do filosofar

constituem caminhos árduos e complexos, mas

que devem ser percorridos por todos aqueles que

desejarem experimentar a liberdade de pensar”.

(73) 9191-7268  |  (73) 8134-5594
material disponível para download


