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Eldonejo 

Poezio kaj Fiziko ĉe Arkaika Grekio : la originoj de Filozofio 

Por: José Provetti Junior1

jose.provetti@ifpr.edu.br

La  temo  de  tiu  kvartalo,  en  la  IF-Sophia  Revuo  estas  de

plejebla signifo al Filozofio, Scienco kaj nuntempa Teknologio. 

La graveco estas donita ĉar ĝi estas la kultura bazo de la

proporcio  levas,  dum  parolada  maniero  kaj  kiel  nova  proceduro

trakti la mondo kaj ĝiaj fenomenoj. 

Estas stranga diri, en niaj tagoj, la ideo de "poezio" kaj

"fizika", precipe ĉar la origino de filozofio. 

1. Estas Majstro en Moderna kaj Nuntempa Filozofio de la Ŝtata Universitato de
Okcidenta de Paranao - UNIOESTE, estas Majstro en Ekkoneco kaj Lingveco en
Ŝtata Universitato de Norda Fluminense Profesoro Darcy Ribeiro – UENF, estas
Sperto en Historio, Arto kaj Kulturo de la Ŝtata Universitato de Ponta Grossa –
UEPG, estas Sperto en Sano por Studentoj kaj Instruistoj de la Elementa kaj
Mezuma Instruado por Federala Universitato de Paraná – UFPR, estas Diplomiĝinto
kaj Gradeco en Filozofio de la Ŝtata Universitato de Rio de Janeiro – UERJ. Li
estas federala publika Servanto, instruisto EBTT de Filozofio, amasiĝis sur la
kampuso de la Federacia Instituto de Edukado, Scienco kaj Teknologio Paraná –
IFPR, en la urbo de Assis Chateaubriand/ PR kaj ankaŭ li estas la Ĝenerala
Direktoro de Instituto. Li laboras kiel profesoro de Filozofio en Integrita
Teknikaj kursoj de Komputilo kaj Elektramekaniko. Li agas kiel profesoro de la
disciplinoj de Speciala Edukado kaj Generala Instruado en la paso de Biologiaj
Sciencoj  Gradueco.  Estas  profesoro,  esploristo  kaj  Generala  Kunordiganto  de
Filozofia, Scienca kaj Teknologia Grupo - IFPR - Assis Chateaubriand. Estas
esploristo kaj instruisto de la Antikva Studoj Nukleo - NEA - UERJ. Estas
esploristo en la Centro por Esplorado sur Majstro Trejnado - IFPR - Goioerê kaj
studenta-Esploristo de Studas Grupo de Logiko, Sciteorio kaj Filozofio de la
Lingveco  -  UNIOESTE  -  Toledo.  Li  estas  filiigita  al  la  Nacia  Asocio  de
Diplomitaj en Filozofio - ANPOF, membro de la Brazila Societo de Klasika Studoj
- SBEC, estas aŭtoro de "La animo en Helas: la origino de la subjektivece en la
Okcidento" (2011), "La platona dualismo "(2014)," La grekaj originoj de popperia
raciismo "(2016)," Filozofio en mezlernejo: malgranda apologion de instruado
"(2016),  artikoloj  en  naciaj  gazetoj,  arbitraciisto  de  la  revuoj"  Akademia
Areo","Acta Scientiorum - Homaj kaj Sociaj Sciencoj "de la EMU/ PR, parto de la
Redakcia Estraro de Nuntempa Eduko revuo de UFRJ/ RJ kaj la revuo IF-Sophia:
elektronika revuo de filozofia esploro, scienco kaj teknologio" la Esplorgrupo
Filozofio, scienco kaj teknologioj - IFPR.
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Tiu strangeco estas pro kelkaj historiaj kaj kulturaj rompiĝoj

kiuj procesis en Okcidenta civilizo, ekestanta en aparta de la

sceno en eniro de la judkristana kulturo kaj islamaj, kun lia

koncepto de "viro" kaj "naturo". 

Aldonita al la demando de la distingo inter kialo kaj persvado

starigis  seriozajn  interpretativa  eraroj  en  la  Historio  de

Filozofio, Scienco kaj Teknologio, kaj rekonstrui la kondiĉoj de

tiuj ĉesigoj kaj amuzoj al ĝi rezultanta per revizii proceduraj

kaj interpretativaj aspektoj havenda hodiaŭa ekzerco de Filozofio,

Scienco kaj Teknologio.

Aparte,  tia  graveco  estas  montrita  gravaj,  en  kiuj  ĝi

restarigas la mito rolo kiel la alia multekosta de la racio kaj

montras kiel rezoni, scienco kaj teknologio estas integritaj en la

apriora strukturoj de Okcidenta civilizo, en lia konstanta procezo

konstruo kaj rekonstruo. 

Speciale,  tia  graveco  estas  montrita  rilate,  en  kiuj  ĝi

restarigas la mito rolo kiel la alia multekosta de la racio kaj

montras kiel racio, scienco kaj teknologio estas integritaj en la

apriora strukturoj de Okcidenta civilizo, en ĝia konstanta procezo

de konstruo kaj rekonstruo.

Tia estas la graveco de la temo tiuj ĉi en IF-Sophia, kiu

permesas  nin  deklari  aŭdace  ke  en  Arkaika  Grekio,  Fiziko  kaj

poezio  estas  du  flankoj  de  la  sama  monero.  Sperto  tra  kiu  la

antikvaj  greka  viro  permesis  kaj  establis  la  komencojn  de

filozofio.

En  tiu  eldono,  en  plenumo  kun  la  Mastruma  Reguloj  de

Filozofio, Scienco kaj Teknologio Splorgrupo - IFPR, ni komencis

la aktivan partoprenon de aŭtoroj gimnazianoj Integrita Teknika

kursoj, scienca kaj teknologia kiel unueca sperto, tra la de 
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disciplino de Filozofio.

La Esplorgrupo kredas ke scienca trejnado estas donita per la

konstrua kaj interagaj integriĝo de instruado, esploro, etendo kaj

novigo, formante studentoj por la plena ekzerco de civitaneco kaj

aŭtonomeco, kiel estis la idealo de la antikvaj grekoj.

Mi deziras al vi  ĉion bonegan legado kaj interkonsiliĝoj por

viaj studoj!
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