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EDITORIAL

Poesia e Física na Hélade Arcaica: as origens da Filosofia

Por: José Provetti Junior1

jose.provetti@ifpr.edu.br

O  tema  desse  trimestre,  na  Revista  IF-Sophia é  de  extrema

significação  para  a  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologia

contemporâneos.

Essa importância se dá por se tratar das bases culturais da

origem  da  razão,  enquanto  modo  discursivo  e  enquanto  novo

procedimento de lidar com o mundo e seus fenômenos.

É estranho relacionar, em nossos dias, a ideia de “poesia” e

de “física”, e sobretudo enquanto origem da Filosofia.

1 É Mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade Estadual do
Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,  é  Mestre  em  Cognição  e  Linguagem  pela
Universidade Estadual do Norte-Fluminense professor Darcy Ribeiro – UENF, é
Especialista em História, Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa – UEPG, é Especialista em Saúde para alunos e professores dos Ensinos
Fundamental e Médio pela Universidade Federal do Paraná - UFPR, é Graduado e
Licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.
É servidor público federal, docente EBTT de Filosofia, lotado no campus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR, na
cidade de Assis Chateaubriand/ PR, em que é Diretor Geral. Atua como docente
de Filosofia nos cursos Técnicos Integrados de Informática e Eletromecânica.
Atua como docente das disciplinas de Educação Especial e Didática Geral no
curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Biológicas.  É  docente,  pesquisador  e
Coordenador Geral do Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologia – IFPR
–  Assis  Chateaubriand.  É  pesquisador  e  docente  do  Núcleo  de  Estudos  da
Antiguidade – NEA – UERJ. É pesquisador no Núcleo de Estudos em Formação
Docente – IFPR – Goioerê e Pesquisador-estudante do Grupo de estudos sobre
Lógica, Epistemologia e Filosofia da Linguagem – UNIOESTE – Toledo. É filiado
à Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia – ANPOF, é membro da
Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos – SBEC, é autor do livro "A alma na
Hélade: a origem da subjetividade no Ocidente" (2011), "O dualismo em Platão"
(2014), “de artigos em periódicos nacionais, parecerista das revistas "Espaço
Acadêmico",  "Acta  Scientiorum  -  Ciências  Humanas  e  Sociais"  da  UEM/  PR,
participa da Equipe Editorial da Revista Contemporânea de Educação da UFRJ/
RJ e da Revista IF-Sophia: revista eletrônica de investigações filosófica,
científica  e  tecnológicas"  do  Grupo  de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e
Tecnologias – IFPR.
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Tal estranheza se dá devido a uma série de rupturas histórico-

culturais  que  se  processaram  na  civilização  Ocidental,

decorrentes, em especial, da entrada em cena da cultura judaico-

cristã e muçulmana, com a sua concepção de “homem” e de “natureza.

Somado a isso a questão da distinção entre razão e persuasão

instauraram erros interpretativos graves na História da Filosofia,

da Ciência e da Tecnologia, de tal maneira que reconstituir os

condicionantes  dessas  rupturas  e  os  desvios  que  lhes  foram

consequentes  significa  revisar  aspectos  procedurais  e

interpretativos essenciais ao exercício hodierno da Filosofia, da

Ciência e da Tecnologia.

Em especial, tal importância se mostra pertinente, na medida

em que se restaura o papel do mito como a outra face da razão e

demonstra  o  quanto  a  razão,  a  ciência  e  a  tecnologia  estão

integradas nas estruturas intrínsecas da civilização Ocidental, em

seu processo constante de construção e refundação.

De tal maneira é a importância da temática ora tratada na IF-

Sophia, que nos permite afirmar desassombradamente, que na Hélade

Arcaica,  Física  e  Poesia  são  duas  faces  de  uma  mesma  moeda.

Vivência  através  da  qual  o  homem  grego  antigo  possibilitou  e

instaurou os primórdios da Filosofia.

Nessa edição, em cumprimento ao Estatuto operacional do Grupo

de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologia – IFPR, iniciamos a

participação ativa de autores estudantes do Ensino Médio Técnico

Integrado, como experiência de iniciação científica e tecnológica,

por meio da disciplina de Filosofia.

O Grupo de pesquisas crê que a formação científica se dá pela

inserção construtiva e interativa entre ensino, pesquisa, extensão

e inovação, formando os estudantes para o pleno exercício da 
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cidadania  e  da  autonomia,  tal  qual  era  o  ideal  dos  antigos

helênicos.

Desejo a todos uma excelente leitura e reflexões para seus

estudos!
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