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A Filosofia Das Origens
Associando-se a um amplo movimento
comemorativo europeu e norte-americano, o
Instituto de Estudos Filosóficos, com sede na
Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, em colaboração com a unidade de I&D
L.I.F. – Linguagem, Interpretação e Filosofia
e com o “Centro de Filosofia” da Universidade
de Lisboa organizou nos dias 19 e 20 de
Novembro de 2007 um Congresso Internacional
comemorativo dos 200 anos da Fenomenologia do
Espírito de G. W. F. Hegel, obra publicada
inicialmente em 1807. Por ocasião deste
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congresso, a comunidade filosófica portuguesa
teve a grata oportunidade de se confrontar
com algumas das mais recentes orientações de
análise da obra do filósofo, pondo-se a si
mesma à prova quanto às suas aptidões
analíticas. Aqui se deixa o retrato de um tal
encontro, tanto quanto possível fiel ao que
foram, na altura, as exposições dos
diferentes autores. In conjunction with a
broad commemorative movement in Europe and
America, the Institute for Philosophical
Studies, based at the Faculty of Letters,
University of Coimbra, in collaboration with
the R&D unit L.I.F. – Language,
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Interpretation and Philosophy and with the
“Centre for Philosophy” of the University of
Lisbon organized on 19th and 20th November
2007 an international conference
commemorating the 200th anniversary of
Hegel’s Phenomenology of Spirit (first
published in 1807). On the occasion of this
conference, the Portuguese philosophical
community had the opportunity to come up
against some of the most recent orientation
in the analysis of this philosopher’s oeuvre,
putting itself to the test as regards its
analytical skills. This volume offers a
picture of that encounter, as faithful as
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possible to what were, at the time, the
papers offered by/expositions of the various
authors.
Trata-se de um manual onde se delineiam as
figuras mais representativas e a evolução da
filosofia cristã desde Orígenes até o final
da Idade Média. Os autores utilizam-se
diretamente das fontes (pensadores) e
procuram incentivar os leitores a também
utilizarem-se destas fontes.
Alvíssara Em Nome-do-pai Vol. V
Historia da filosofia cristã
Historia Da Filosofia Crista
As origens do pensamento moderno e a ideia de
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modernidade
As origens do homem
das origens a Araxá

O autor procura mostrar o surgimento do
Serviço Social brasileiro atrelado ao projeto de
reforma social da Igreja Católica, e também a
influência europeia e americana. Num segundo
momento, mostra o atrelamento do Serviço
Social à ideologia desenvolvimentista, através
da ação desenvolvida pela ONU e pela posição
de diferentes governos brasileiros. Por fim,
busca situar o Documento de Araxá dentro do
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processo de reconceituação do Serviço Social e
o momento histórico que era o da implantação
do regime militar, bem como realizar uma
análise interna e uma crítica do próprio
documento.
O livro tenta tornar claro como o processo de
explicação racional da realidade tornou-se
possível na experiência da pólis grega, na qual
se tentou uma convivência baseada no
consenso firmado, não mais em tradições
religiosas, mas em bases racionais
Serviço social e filosofia
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Still reading Hegel: 200 years after the
phenomenology of spirit
Manual de filosofia geral e jurídica
Historia da filosofia medieval
História da filosofia cristã
das origens a Araxa
A Filosofia Rapsódica é uma justaposição, de
uma unidade sistêmica e formal de uma
Filosofia exclusivamente baseada no folclore
de um determinado povo. Uma filosofia
Rapsódica caracteriza-se por ter apenas três
princípios básicos: •A Filosofia Rapsódica
deve conter uma síntese entre o saber erudito
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e o saber popular, isto é, uma síntese entre
a Filosofia e o Folclore. •A Filosofia
Rapsódica deve possuir suas origens na remota
mitologia de seu povo, raça ou civilização.
•A Filosofia Rapsódica deve ter sua raiz
plantada em uma mitologia que possua uma
ampla abrangência dentro da sociedade,
mantendo uma continuidade temporal onde,
mesmo sendo simultaneamente antiga e
persistente através da repetição, da
recordação e da reelaboração, mantem-se
extraordinariamente vivo no inconsciente
coletivo pelos séculos dos séculos.
Em 'Antologia ilustrada de filosofia', o
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autor aborda o pensamento de cinqüenta dos
maiores filósofos da humanidade, de Tales até
os pensadores do início do século XX. É
possível tomar contato com algumas das
principais reflexões dos sistemas filosóficos
de Platão, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche,
entre tantos outros, em 200 textos
fundamentais para a compreensão do pensamento
filosófico ocidental. Desenvolvido com base
nas obras originais, o livro propõe um
prazeroso processo que permite ao leitor
formular suas próprias questões e identificar
o que diferentes pensadores de épocas
distintas argumentaram a respeito.
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As origens da ética em Platão
Origens da filosofia burguesa da história
História da filosofia antiga: Das origens a
Sócrates, 6® edição, 2008
Augusto Comte e as origens do positivismo
a filosofia nas suas origens gregas
As Origens Gregas do Direito Ocidental

um material para abrir a mente dos leitores gerando
diálogos alimentando a filosofia e contribuindo para o
rendimento pessoal aceitando e formando
personalidades pensantes
Este é um livro para todos aqueles a quem interessa
pensar o conceito de justiça, suas nuances, seus
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imperativos e desafios sociais. Nele, tanto os estudiosos
do Direito quanto os demais interessados sobre o tema
da justiça encontrarão boas vias de estudo sobre as
origens míticas e históricas do Direito ocidental, em sua
matriz grega. Nesta (re)visitação à cultura "jurídica" da
Grécia Antiga, os leitores poderão retornar a uma fonte
primaz da racionalidade e das problemáticas que
subjazem a tradição de reflexões que o Ocidente fez e
faz sobre a justiça, em suas perspectivas teórica e
prática. Cada um que se permitir a tal retorno adentrará
no universo sociocultural greco-antigo e conhecerá as
maneiras pelas quais essa civilização (que também é a
nossa) foi forjando seu(s) conceito(s) de justiça, desde o
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nascedouro de seu imaginário cultural (com as primeiras
narrativas míticas sobre as origens dos deuses e dos
homens) até o período clássico de sua história, quando
em Atenas o mundo viu nascer a filosofia humanística, a
democracia e as bases do Direito moderno (com a
inauguração do Tribunal do Areópago). Aos que
caminharem nesta viagem de volta ao passado, ao
menos uma certeza pode ser antecipada enquanto
prêmio: esta obra nos prova que um retorno aos antigos
gregos tem muito a nos ensinar.
Caminhos da razão no Ocidente
a filosofia : origens, significado e panorama historico
Bertrand Russell e as origens da filosofia analitica
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das origens à idade moderna
História da filosofia medieval: Desde as origens
partisticas até ao periodo do apogeu da escolástica
origens da filosofia e da política de Augusto Comte

O vigésimo número da Revista Archai, o segundo deste
ano de 2017, traz aos seus leitores uma novidade que,
tanto quanto sabemos, se aplica à generalidade da
produção académica nacional em Filosofia Antiga: um
dossiê exclusivamente dedicado à Ética Eudêmia de
Aristóteles. Além deste dossiê, a que dedicámos a
esmagadora maioria das páginas deste número, contamos
também com dois artigos, uma tradução e duas resenhas.
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Neste 'Manual', preocupa-se o autor em apresentar uma
visão da Filosofia do Direito - hoje, nos currículos das
faculdades, Filosofia Geral e Jurídica - sob o prisma
histórico. Isto porque parte da concepção de que é ao
longo da história da Filosofia que se vai compreender
como a razão pura e a razão prática empenham-se em
conhecer e restaurar a unidade e a harmonia no
pensamento e na existência humana.
Analisando o Science Studies
Antologia ilustrada de filosofia
Servico social e filosofia : das origens a araxa
The Schools of the Imperial Age
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Traversing Multifarious Dimensions of Worldly
Phenomenology
das origens a Kant

Sumário - Prefácio. Por que a Filosofia? A Filosofia - uma
disposição, propensão natural. A Filosofia - mito, mistificação
e ideologia. A Filosofia - sua relevância permanente,
universal. A Filosofia - o bom senso e a razão. Problemas da
Filosofia. Como surge um problema para a Filosofia.
Classificação/existência. Mudança/ estabilidade. As
essências. A relação intelecto/matéria. Filosofia e ciências.
Filosofia e métodos - Por que o método? O método da dúvida
- Descartes. O método da dialética - Platão, os sofistas,
Hegel, Marx. O método da fenomenologia - Husserl. O
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método da análise da linguagem. O panorama histórico da
Filosofia - seu significado e sua importância. A Filosofia
grega antiga - a problemática. Os pré-socráticos - como
explicar as origens do universo, do cosmo. A Filosofia e a
preocupação humanista. A Filosofia e a procura do bem Platão. Uma visão universalista - Aristóteles . A volta para
uma visão humanista da Filosofia - o empirismo, o estoicismo
e o ceticismo. A época medieval; Filosofia e Teologia (razão
e fé) palco de conflitos. Agostinho - a fé que procura entenderse. Tomás de Aquino - à procura do equilíbrio entre fé e a
razão. Guilherme de Ockham - a desintegração da síntese
fé/razão. A época moderna - o enaltecimento da razão e da
experiência sensível. René Descartes - ponto de partida do
pensamento moderno. Baruch Espinosa - a supremacia da
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razão. O empirismo - o enaltecimento da experiência sensível
- John Locke, George Berkeley, David Hume. Immanuel Kant;
a razão e a experiência sensível se reconciliam. Georg
Wilhelm Friedrich Hegel - o fim da época moderna e o início
da época contemporânea - continuidade e descontinuidade.
Soren Kierkegaard - a existência, categoria suprema.
Friedrich Wilhelm Nietzche - a radicalização da Filosofia e
implicações na existência concreta. Sartre - existencialismo e
fenomenologia. A análise lingüística . Bertrand Russell - a
lógica e a matemática, um só sistema. Ludwig Wittgenstein a analise simbólica (a análise-de-substituição)/ a análise de
linguagem comum (a análise-de-amostragem). Pontos para
reflexão.
Serviço social e filosofiadas origens a AraxáCurso de
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iniciação a filosofiaa filosofia : origens, significado e
panorama historico
Origens da filosofia do direito
a origem
Desde As Origens Ate Nicolau De Cusa
História da filosofia crist
200 years after the phenomenology of spirit
História da filosofia do direito das origens a Aristóteles

Nesse guia de leitura através da história
da filosofia, Danilo Marcondes seleciona
os períodos, pensadores e temas mais
representativos dessa tradição, de seu
desenvolvimento e de suas crises. Situa
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pensadores e correntes filosóficas em seu
contexto histórico, discute ideias e
conceitos e, quando necessário,
apresenta os textos mais relevantes dos
filósofos em questão.
A Filosofia da Ciência do século XX
passou por diversas transformações. A
maior delas talvez tenha sido o
surgimento do Science Studies,
movimento que terá raízes e frutos em
outras áreas da atividade humana. Uma
das mais difíceis tarefa é determinar
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quais são as origens do movimento de
filosofia da ciência Science Studies e
suas etapas. Nesse livro são
demonstradas a fundamentação na
universidade de Edimburg e as
transformações pelas quais o movimento
tem passado.
História da filosofia do direito e do
Estado
O impacto do Tractatus LogicoPhilosophicus de L. Wittgenstein na
filosofia de Russell
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Curso de iniciação a filosofia
Uma iniciação à filosofia
origens filosofia e da politica
Phenomenology 2010. Volume 2:
Selected Essays from Latin America
Escrevo este Editorial em um avi o que atravessa o
Atl ntico. Parece-me um símbolo de nossa querida
revista Archai, que entre os dois lados da tradi
o
ocidental, aquela europeia e aquela americana, encontra
há quase uma década seus caminhos e aposta suas
pontes. A Cátedra UNESCO Archai está a cada ano
mais consolidada em suas redes internacionais de
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pesquisa, assim como sua política editorial, da qual a
revista Archai é certamente a pe a central e mais
querida por todos nós. Mais uma vez o presente
número apresenta para os leitores uma sele
o de
Artigos de grande originalidade e, ao que tudo indica,
profundo impacto na comunidade. A come ar pelo
longo e exaustivo artigo de Aldo Dinucci dedicado a um
conceito central para a tradi
o estóica como a
phantasía. O renomado filólogo ibérico Alberto
Bernabé dedica-se por sua vez à desanima precisa do
termo physikós no interior da literatura grega antiga,
desde as origens até o século III aEC. A centralidade
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do termo para todo a reflex o filosófica é inegável.
Isso torna o detalhado e compreensivo artigo de Bernabé
aqui publicado um marco essencial para qualquer estudo
de filosofia antiga daqui em diante. Com o artigo de
Eduardo Boechat voltamos ao estoicismo, para uma
discuss o de grande eleg ncia e aten
o filológica
sobre o Hegemonikon cósmico, conforme aparece em
Manílio. Rodrigo Braicovich enfrenta em seu artigo um
lugar comum da interpreta
o do epicurismo que diz
respeito à pedagogia do movimento: esta estaria
centrada na memoriza
o das doutrinas. Ao
contrário, o artigo oferece uma leitura mais integrada da
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pedagogia epicurista, onde as epitomes tem um lugar
menos central, ainda que mais preciso. O artigo de Paulo
Martins (atualmente Presidente da Sociedade Brasileira de
Estudos Clássicos e estimado latinista) nos transporta
para os versos da poesia de Propércio e nos entrega
gentilmente aos bra os de Helena. Martins analisa os
usos da imagem poética de Helena em Propércio,
observando especificamente a metáfora: “Cíntia é
Helena.” Excerto do editorial de Gabriele Cornelli
As origens da ética em Plat o, de Jayme Paviani,
introduz o leitor às quest es éticas de Plat o e aponta
algumas vertentes de sua gênese na cultura grega. A
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teoria ética de Plat o encontra-se esbo ada em
inúmeros de seus diálogos e, por isso, é difícil de
sistematizar. Os conceitos de virtude, bem, justi a,
felicidade, e outros, examinados por Plat o, ser o
retomados por Aristóteles e pelas escolas estoica,
epicureia e cética e pelo cristianismo para constituir a
ética da virtude.
desde as origens ate Nicolau de Cusa
Origem, desenvolvimento e Perspectivas
Archai - Revista de Estudos sobre as Origens do
Pensamento Ocidental N. 20
A Filosofia nas suas origens gregas
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A Filosofía medieval
This book covers the first 500 years of the common era.
These years witnessed the revivals of Aristotelianism,
Epicureanism, Pyrrhonism, Cynicism, and
Pythagoreanism; but by far the most important
movement was the revival of Platonism under Plotinus.
Here, the historical context of Plotinus is provided
including the currents of thought that preceded him and
opened the path for him. The presuppositions of the
Enneads are made explicit and the thought of Plotinus is
reconstructed. The author reorients the expositions of
Middle Platonism and neo-Pythagoreanism. He provides
a full exposition of Hermeticism and the doctrines of the
Chaldean Oracles. He also defends the notion that Philo
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of Alexandria nourished a Jewish philosophy, not an
eclectic mixture.
Alvíssara em Nome-do-Pai possui cinco selos. O objetivo
do primeiro selo de Alvíssara é: estruturar a base
fundamental de uma filosofia da história que sintetiza o
criacionismo e o evolucionismo com base na origem
primitiva da linguagem, revelando as origens e os
mecanismos sociais da história da humanidade. O
objetivo do segundo selo de Alvíssara é: arquitetar os
limites do conhecimento com base na origem da
linguagem, definindo aquilo que é possível pensar e
aquilo que é possível conhecer, arquitetando uma
epistemologia que sincretiza as filosofias de Kant, Lacan
e Wittgnstein. O objetivo do terceiro e último selo de
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Alvíssara é: posicionar o Alvissarismo dentro da história
da filosofia e delinear as origens da Filosofia
Alvissarista. O objetivo do quarto selo de Alvíssara é:
apresentar o conceito de Complexo de Fausto que
explica o fenômeno sociológico da morte da ciência e da
ressurreição de Deus. O objetivo do quinto selo de
Alvíssara é: apresentar a estrutura epistemológica dos
juízos analíticos a posteriori descobertos pelo
Alvissarismo e sua influência direta na ressurreição de
Deus.
A History of Ancient Philosophy IV
das origens patrísticas à escolástica barroca
Filosofia Rapisódica
desde as origens até Nicolau de Cusa
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Desde as origens patristicas até ao periodo do apogeu
da escolástica
Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do
Pensamento Ocidental nº 21
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