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Aos meus pais,
que nunca desistiram de me amar.





Introdução:
Para que filosofia? 

O presente texto se apresenta como uma abordagem, ao 
mesmo tempo, prática e prazerosa da filosofia antiga; um guia 
sobre o que a filosofia antiga ainda tem a dizer ao leitor que, 
por prazer ou dever acadêmico, se aproxima do pensamento 
grego. 

Não temos a pretensão de fornecer uma explicação defi-
nitiva e exaustiva da origem, do sentido e da direção que to-
mou essa disciplina, porque todo indivíduo tem suas próprias 
perguntas e tem que ficar satisfeito tanto com as perguntas 
quanto com as respostas. Cremos que a busca pelo sentido 
da filosofia antiga deve ser uma busca essencialmente pessoal, 
pois buscar é já um filosofar. 

O nosso propósito é tornar uma disciplina complexa 
como a filosofia grega acessível ao público e conquistar o 
interesse dos leitores. Isso se faz necessário pelo fato de que 
o caráter amplo e misterioso da filosofia antiga assusta e faz 
crer que seu sentido seja algo fora do nosso alcance. Quere-
mos desmistificar a filosofia antiga, pois o seu sentido não 
está em um plano transcendental, ou no passado distante e 
inacessível: está no aqui e agora, no que podemos fazer com 
ela ainda hoje.

Este livro pode fornecer ao leitor apenas um mapa mos-
trando as ruas e os rios da filosofia antiga, além de fornecer 
algumas dicas sobre os “lugares históricos” que merecem ser 
visitados.


