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OBJETIVOS O objetivo do curso é abordar as origens da filosofia na Grécia antiga, desde seu               

embrião na mitologia, passando por sua delineação na investigação da natureza           
pelos primeiros filósofos, até chegar à preocupação de Sócrates com a sociedade            
e à concepção de Platão da verdade metafísica capaz de conduzir a vida comum.              
Para tanto, serão destacadas diversas formas narrativas, métodos e metáforas.  
 
No contato com trechos de obras selecionadas, o objetivo central é discutir se tal              
história da filosofia antiga consiste num processo de “ruptura” ou de “passagem”            
entre a mitologia e a filosofia que se desenvolveram na Grécia arcaica e clássica.  

EMENTA 
(catálogo/site) 

Estudo do desenvolvimento do pensamento filosófico grego desde suas origens:          
dos pré-socráticos a Platão.  

PROGRAMA Para entrar em contato com as origens da filosofia, considerando os diversos            
contextos específicos na Grécia antiga, propõem-se os seguintes tópicos como          
programa do curso:  
 

1. Mitologia grega: interesse pela origem do universo e pelos fenômenos          
do mundo através da sabedoria professada pelo poeta como uma ponte           
com o divino nos primórdios da historiografia.  
 

2. Pré-socráticos: nova inflexão nas investigações da natureza e da         
existência por figuras como Tales, Heráclito e Parmênides no processo          
de abertura religiosa e cultural entre os séculos VI e V a.C.. 

 
3. Sócrates e a dialética: virada no pensamento antigo ao se perguntar           

sobre a vida comum, os problemas do discurso e da ação na sociedade,             
levando a filosofia aos temas da ética e da política.  

 



4. Platão e a metafísica: concepção de uma verdade absoluta no contexto           
da democracia grega e da delimitação dos discursos filosófico, sofístico          
e poético. Emblemático encontro de mito e logos na alegoria da caverna.  

AVALIAÇÃO A avaliação será composta por dois graus: G1 e G2. A média será calculada 
conforme o critério escolhido pelo departamento: Critério III.  
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