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INTRODUÇÃ 


Habermas (1990, p. 12), filósofo eu 
movimentos filosóficos não passam de jenôl 
história. Como é sabido, são inúmeros os n 
na história da filosofia do ocidente, em se 
No interior de uma mesma época, surgem n 
nomia própria, distintos uns dos outros. N 
to, considerar cada corrente filosófica de fOI 
As diferentes filosofias implicam-se mutuaI 
te processo de influência recíproca, de nef 
relações ocorrem não apenas "intra-épocà' 
épocas" (LUDWIG, 1989, p. 53). Porém, I 

filosóficos são produzidos na história, e, p< 
caracterizam-se como datados, situados, inc 
precários, ou seja, têm sua historicidade. Tan 
citados por Corbisier (1983, p. 182) reconJ 

devia; nenhuma ultrapassou seu tempo; toe 
pensamento, o espírito de sua épocà: EncoJ 
"Os filósofos não saem da terra como cog 
sua época, de seu povo, cujas energias mais 
se exprimem nas ideias filosóficas. O mesm 
os sistemas filosóficos no cérebro dos filósof, 
de ferro com as mãos dos operários. A filo: 
mundo". 

Considerada essa perspectiva, em qu 
inúmeras diferentes correntes e sistemas fil 
ser reunidos em quatro grandes grupos pai 

época. Afirma o primeiro: "Toda filosofia aJ 

ma do ser, da consciência, do agir comunica 
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