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Editorial
Os pré-socráticos: problemas de ontem, questões de sempre
Por: José Provetti Junior1
jose.provetti@ifpr.edu.br

A edição sobre os pré-socráticos: problemas de ontem, questões de sempre vem incentivar o
retorno aos gregos, tão propalado pelos helenistas do século XX, no intuito de reforçar a posição de
Karl Raymund Popper quanto à inventividade, originalidade e frutuosidade das teses dos primeiros
pensadores racionalistas críticos.
Embora ponto de partida dos estudiosos de Filosofia e referências superficiais da origem de
diversos campos do conhecimento, os pré-socráticos, no Brasil, são ilustres desconhecidos.
Quando muito os vemos sob o olhar de Platão, nas modernas interpreta ções levadas a efeitos
nos programas de pós-graduação stricto senso do eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Minas Gerais, isto
é, na versão interpretativa tradicional de Platão (a de Schleiermaker), o quê, em si, reforça a
tipologia interpretativa da filosofia como alguma espécie de literatura, descompromissada dos fatos
e leituras historiográficas que lhe ajustaria os enfoques e impediriam as miscigenações teóricas entre
pensadores contemporâneos e antigos, recheadas de anacronias.
É curioso observar o quanto que os pré-socráticos são ignorados, embora reconhecidos seus
esforços e teorias, enquanto basilares de todos os períodos e escolas filosóficas posteriores!
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científica e tecnológicas" do Grupo de pesquisas Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR.
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Se é verdade que os pré-socráticos descobriram e estabeleceram as bases da razão, enquanto
linguagem, a perenidade de suas teses atravessam séculos, milênios e se tornam a esperan ça
provável de explicação de campos científicos que esbarram na esterelidade desértica de sua
tecnocracia vaga, oca e esdrúxula, capaz de provocar e fundamentar o holocausto nazi-facista que
tende a renascer em novas roupagens, nos países liderados pelos defensores da democracia (Viva
Guantanamo, Trump e Putini!) como uma razão instrumental, fria, sínica, utilitária.
Em prol de uma visão cosmológica, que vincula o homem como filho da Terra na fraternidade
genética que sintetiza a múltipla diversidade étnica na unidade do que os pr é-socr áticos j á
identificavam como sendo “tudo é um”!
Desejo a todos uma excelente leitura e que os antigos racionalistas revisionistas cr íticos nos
inspirem em nossas veredas rumo à sabedoria (sophrosýne).
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