
OS GREGOS E A FILOSOFÍA 

 Os gregos, deixando de lado as explicacións míticas ou relixiosas, acudiron á razón (logos) para 
reflexionar sobre o mundo e os seus fenómenos; é o paso do mito ó logos.Nace así a filosofía e a 
ciencia. 

 Os primeiros filósofos son os presocráticos, é dicir, os filósofos anteriores a Sócrates. Son os 
pensadores que viven dende finais do século VII a.C. ata acabar o século V a.C. e que teñen 
como tema principal a natureza. 

 Existen varias escolas ou grupos: 
o Milesia. 

 Buscan o elemento principal a partir do cal xurdiron tódolos demais elementos e 
seres da natureza. Entre eles destacan Tales (a auga), Anaximandro (o infinito) e 
Anaxímenes (o aire). 

o Pitagórica. 
 Os números eran para os filósofos os principais elementos da natureza. O 

principal representante é Pitágoras. 
o Outros grupos. 

 Algúns non identifican o elemento principal da natureza con algo concreto e din 
que é algo indefinible, outros consideraban que os elementos da natureza 
contrapúñanse entre si e que todo ía mudando. Destacan neste grupo Parménides 
e Heráclito. 

 No século V a.C: 
o Os sofistas. 

 Son os primeiros sabios profesionais que cobraban por ensinar. Xa non se 
interesan pola natureza das cousas senón polo ser humano, a súa conducta e a 
relación coa sociedade. Destacan Protágoras e Gorxias. 

o Sócrates.  
 Foi rival do pensamento sofista e un dos personaxes da época clásica que máis 

influíu. 
 O que sabemos del sabémo-lo  gracias a obra de Platón, o seu principal discípulo. 
 Creou un método de ensino baseado no diálogo, mediante o cal e a través dunha 

serie de  preguntas o interlocutor conseguía descubrir por sí mesmo a verdade, o 
seu método denominouse maiéutica. 
 Preocupábanlle especialmente os valores morais e a virtude e consideraba o 

ser humano dende o punto de vista da interioridade. 
o Platón. 

 Fundou unha escola chamada Academia e transmitiunos a maior parte das teorías 
e ideas do seu mestre Sócrates.  O seu pensamento ten dous puntos esenciais: 

• A natureza: dicía que as cousas son como sombras da auténtica realidade, 
que son as Ideas (Mundo das Ideas e Mundo Sensible). 

• ser humano: para Platón o ser humano consta de dúas partes: a alma, 
procedente do mundo ideal, e o corpo, que a encerra. 



o Aristóteles 
 Discípulo de Platón e preceptor de Alexandre Magno. Fundou o Liceo ou Escola 

Peripatética (xa que daba as leccións paseando polos xardíns do Liceo). 
Preocupouse polo mundo sensible, o que se percibía a través dos sentidos. Foi un 
gran enciclopedista, filólogo e iniciador dos estudios de Mecánica, Fisioloxía e 
Historia Natural. 

 A filosofía helenística (s. IV-III a.C.). 
o Despois das importantes escolas atenienses fundadas por Platón e Aristóteles fundáronse 

outras que perduraron ata a época romana. 
o Cínicos. 

 Fundada por Dióxenes de Sínope (400-325). Rexeita o que se tiña 
convencionalmente por felicidade, polo que renuncia ás posesións e relacións 
sociais, e busca a felicidade na autodisciplina física e mental. Dicía “O natural 
nunca é indecente”. Precisamente por iso se lle chamou “o can” (ku/wn, kuno/j), e 
de aí cínico (kuniko/j). Dentro desta escola destaca tamén Antístenes de Atenas. 

o Estoicos 
 Foi fundada por Zenón de Citio ( en Chipre). Toma o seu nome da Estoa Poikile 

de Atenas onde ensinaba Zenón. O sabio estoico despreza por igual o pracer e a 
dor, e pon a súa felicidade na realización do ben moral. Vive conforme á 
natureza e acepta o Destino para alcanzar a apatía, a indiferencia ante calquera 
situación. 

o Epicureísmo 
 Basease na busca da felicidade humana, que consiste en atopar o pracer de 

maneira racional e fuxir da dor, para chegar á ataraxia, o equilibrio interior. 
 Non é unha filosofía hedonista , como polo común se entendeu en Roma. 
 O seu fundador é Epicuro. 


