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Introdução à Filosofia  

Teoria  

 

O que é Filosofia?  

Não há uma resposta fácil para essa pergunta. Passaremos muito tempo juntos tentando responder essa 

questão. Mas, para começar, podemos dizer que, por toda a história, vários pensadores tentaram definir o que 

é Filosofia, alguns refutando outros, alguns logrando mais sucesso que outros. Ao longo dessa história 

também foram levantadas muitas questões diferentes. Perguntas como por que estamos aqui, como tudo ao 

nosso redor foi criado, do que a matéria é feita, como saber se algo ou alguém é bom e de onde vem as ideias 

são alguns exemplos dos temas encarados pela Filosofia, constantemente colocados como problemas a 

serem resolvidos.  

Por essas perguntas, poderíamos dizer então que a Filosofia é uma área do conhecimento dedicada a 

investigar questões fundamentais sobre existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem. Só que, 

na Filosofia, não importa só o tema, importa como eles são abordados. A abordagem lógica das questões 

filosóficas é essencial para construir um saber propriamente filosófico. E como a logos se tornou importante 

é o que vamos ver a seguir  

  

A passagem do mito ao logos  

A mitologia grega consiste na forma mais antiga de crença do homem ocidental, através da qual os gregos 

buscavam explicar a realidade através de entes sobrenaturais e figuras mitológicas. Nesse sentido, podemos 

dizer que a mitologia surge, na Grécia Antiga, a partir do espanto do ser humano com o mundo, ou seja, a 

partir do estranhamento com tudo aquilo que o rodeava e que, naquele momento, ainda não possuía uma 

explicação racional.  A mitologia era narrada em forma de poesia e era cantada nas ruas pelos poetas, dentre 

os quais o mais famoso foi Homero, que teria vivido por volta do século IX A.C. Assim, a mitologia era passada 

de geração para geração através dos poetas, o que garantia a divulgação e manutenção dos valores, hábitos, 

crenças e crenças do povo grego.  

Num dado momento da cultura grega, as explicações mitológicas tornam-se insuficientes e o homem sente 

a necessidade de buscar respostas mais racionais para as questões que o afligiam.  Diversas transformações 

no âmbito da cultura grega contribuíram para o surgimento do pensamento filosófico, tais como: a 

redescoberta da escrita, o surgimento da moeda, a formulação da lei escrita, a consolidação da democracia, 

entre outras. A partir dessas transformações puderam surgir no século VI A.C os primeiros filósofos, que 

ficaram conhecidos como filósofos pré-socráticos. Esses primeiros pensadores se interessavam em 

descrever a natureza (physis) sem apelar para seres sobrenaturais e para figuras mitológicas.  Sua grande 

tarefa era explicar a natureza a partir de elementos naturais.  

A mitologia era tida como uma verdade absoluta, um conhecimento inquestionável no âmbito da cultura grega 

antiga.  Já a filosofia, enquanto tentativa de um pensamento mais racional, tem como fundamento o 

questionamento, a interrogação, a dúvida, a suspeita, o que provoca uma ruptura na cultura grega.  A 

passagem do mito para a filosofia não foi rápida, mas sim um lento processo de transformação, em que a 

mitologia deixa de ser entendida como uma verdade absoluta, possibilitando o surgimento de explicações 

mais racionais da realidade e da natureza.    

  



Filosofia   

  

  

  

2  

 Mitologia   Filosofia  

 

• Explica as origens e a realidade a partir de 

alianças e desavenças entre divindades 

•  Narrada em forma de poesia 

• Cosmogonias e teogonias  

• Mito  

• Crença  

• Explicação racional da realidade e da 

origem do mundo 

• Filosofia da Physis início da ciência antiga 

• Cosmologias 

• Lógos 

• Arché - princípio originário 

• Razão 

   

   

  

Enquanto a mitologia explicava a origem das coisas da natureza apelando para seres divinos.  Por 

exemplo: A origem dos mares era explicada a partir da existência do Deus Poseidon.  Já a filosofia 

buscará uma explicação da origem das coisas a partir da própria natureza. Uma das questões principais 

desses primeiros filósofos era a definição do princípio primeiro (arché) que rege toda a natureza 

(physis).  Alguns deles dirão que o princípio que rege a natureza é a água, outros dirão que é o fogo, 

outros dirão que é a conjugação de fogo, água, terra e ar, entre outras concepções.  O que é 

fundamental, entretanto, é a ruptura que esses filósofos provocam na medida em que se recusam a 

explicar a natureza a partir de seres sobrenaturais para tentarem, ainda que de maneira precária, a 

formulação de um pensamento mais racional.  Assim, observamos a lenta passagem do pensamento 

mitológico para o pensamento filosófico.  
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Exercícios  
 

1. “Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual dos gregos, contribuindo de forma essencial 

para aquilo que mais tarde se desenvolveria como filosofia. Em seus poemas, a harmonia, a proporção, 

o limite e a medida, assim como a presença de questionamentos acerca das causas, dos princípios e 

do porquê das coisas se faziam presentes, revelando depois uma constante na elaboração dos 

princípios metafísicos da filosofia grega.”  

(Adaptado de: REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. v. I. Trad. Henrique C. Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: 

Loyola, 1994. p. 19.)  

Com base no texto e nos conhecimentos acerca das características que marcaram o nascimento da 

filosofia na Grécia, considere as afirmativas a seguir.  

I. A política, enquanto forma de disputa oratória, contribuiu para formar um grupo de iguais, os 

cidadãos, que buscavam a verdade pela força da argumentação.  

II. O palácio real, que centralizava os poderes militar e religioso, foi substituído pela Ágora, espaço 

público onde os problemas da pólis eram debatidos.  

III. A palavra, utilizada na prática religiosa e nos ditos do rei, perdeu a função ritualista de fórmula 

justa, passando a ser veículo do debate e da discussão.  

IV. A expressão filosófica é tributária do caráter pragmático dos gregos, que substituíram a 

contemplação desinteressada dos mitos pela técnica utilitária do pensar racional.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e III.  

b) II e IV.  

c) III e IV.  

d) I, II e III.  

e) I, II e IV.  

  

  

2. O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e 

aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu 

comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em 

que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, 

questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a 

filosofia  

a) é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, 

das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões.  

b) existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para seu 

nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e 

exige o trabalho da razão.  

c) inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são 

impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão.  

d) surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou 

invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela 

codificação mítica.  
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3. Leia a fábula de La Fontaine, uma possível explicação para a expressão ”o amor é cego”.  

“No amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o 

amor é cego? Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não 

era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse 

para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão 

violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. Diante 

de Júpiter, de Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juízos do inferno, Vênus exigiu que aquele 

crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a 

sentença do supremo tribunal celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao Amor.”  

LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os melhores contos de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.). Rio de Janeiro:  

Ediouro, 2007.  

  

A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Esse tipo de explicação 

classifica-se como  

a) estética.  

b) filosófica.  

c) mitológica.  

d) científica.  

e) crítica.  

  

  

4. Sobre o pensamento mítico  

Para nós, os mitos primitivos não passam de histórias fantasiosas que são contadas ao lado das 

histórias da Branca de Neve ou da Bela Adormecida. O mito, porém, não é isso. Quando vira uma 

história, uma lenda, ele perde a sua força de mito.  

ARANHA, Maria Lúcia; MARTINS, Maria Helena. Temas de filosofia. 1992. p. 62. Adaptado.  

 

Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que:  

a) O mito nasce da razão, com a força de dominar o mundo para a garantia da segurança do humano.  

b) O mito está desligado do desejo, ausentes do querer que as coisas ocorram de uma determinada 

forma.  

c) O mito tem como característica singular o crivo da racionalidade, ou seja, a sua aceitação tem de 

atender ao questionamento e à certeza.  

d) A força do mito está atrelada às histórias fantasiosas cuja função principal é explicar a realidade 

nas suas narrativas.  

e) O pensamento mítico encontrou, na cultura grega, a forma privilegiada de se organizar e de se 

estruturar.  
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5. Sobre o mito no mundo atual, considere o texto a seguir:  

  

Os meios de comunicação (televisão, jornais etc.) utilizam a palavra Mito com um significado diferente, 

quando se referem a artistas, que, num determinado momento, ganham destaque por causa de um 

filme ou música de sucesso. Mas, mesmo nesse caso, os “Mitos” do mundo artístico são assim 

chamados, porque atribuímos a eles qualidades que consideramos dignas de um deus.  

CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. 2002, p. 23. Disponível em: <www.4hd.com.br>.  

 

Assim, é correto afirmar que no mundo atual  

a) o mito narra as habilidades divinas, transmitidas aos homens pelos deuses.  

b) o mito retrata tanto a significância quanto a primeira atribuição de sentido ao mundo.  

c) o mito tem importância pelo fato de ser a primeira forma de dar significado ao mundo.  

d) o mito na totalidade do real, não apresenta mais abrangência nem o distintivo existencial que havia 

na sua origem, isto é, no mito primitivo.  

e) o mito possibilita ao homem lutar e viver criticamente contra tudo o que lhe é adverso.  
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6. “Os antigos, ou melhor, os antiquíssimos, (teólogos), transmitiram por tradição a nós outros seus 

descendentes, na forma do mito, que os astros são Deuses e que o divino abrange toda a natureza ... 

Costuma-se dizer que os Deuses têm forma humana, ou se transformam em semelhantes a outros 

seres viventes ... Porém, pondo-se de lado tudo o mais, e conservando-se o essencial, isto é, se 

acreditou que as substâncias primeiras eram Deuses, poderia pensar-se que isto foi dito por inspiração 

divina ...”  

(Aristóteles, Metafísica, XII, 8, 1074b, apud Mondolfo, O pensamento antigo, I, São Paulo: Mestre Jou, 1964, p.13).  

  

Com base nesse excerto e no seu conhecimento sobre a questão da origem da filosofia, assinale o que 

for correto.  

(01)  Antes de fazerem filosofia, os gregos já indagavam sobre a origem e a formação do universo; e as 

respostas a esse problema eram oferecidas sob a forma de mito, isto é, por meio de uma narrativa 

alegórica que descreve a origem ou a condição de alguma coisa, reportando a um passado 

imemorial.  

(02)  Na Teogonia, Hesíodo descreve a gênese do mundo coincidindo com o nascimento dos deuses; 

as forças e os domínios cósmicos não surgem como pura natureza, mas sim como divindades: 

Gaia é a Terra, Urano é o Céu, Cronos é o Tempo, aparecendo ora por segregação, ora pela 

intervenção de Eros, princípio que aproxima os opostos.  

(04)  Os primeiros filósofos gregos buscaram descobrir o princípio (arché) originário de todas as coisas, 

o elemento ou a substância constitutiva do universo; elaborando uma cosmologia, não se 

contentavam com doutrinas divinamente inspiradas, mas tentavam compreender racionalmente o 

cosmo.  

(08)  Os gregos foram pouco originais no exercício do pensamento crítico racional; apropriaram-se das 

conquistas científicas e do patrimônio cultural de civilizações orientais com mínimas alterações.  

(16)  É tese hoje bastante aceita que o nascimento da filosofia na Grécia não foi um “milagre” realizado 

por um povo privilegiado, mas a culminação de um processo lento, tributário de um passado mítico, 

e influenciado por transformações políticas, econômicas e sociais.  

Soma: (         )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filosofia   

  

  

  

7  

7. A ciência moderna tem maior poder explicativo, permite previsões mais seguras e assegura tecnologias 

e aplicações mais eficazes. Não há dúvida de que a explicação científica sobre a natureza da chuva 

comporta usos que a explicação indígena não comporta, como facilitar prognósticos meteorológicos 

ou a instalação de sistemas de irrigação. Para a ciência moderna, a Lua é um satélite que descreve uma 

órbita elíptica em torno da Terra, cuja distância mínima do nosso planeta é cerca de 360 mil 

quilômetros, e que tem raio de 1 736 quilômetros. Para os gregos, era Selene, filha de Hyprion, irmã de 

Hélios, amante de Endymion e Pan, e percorria o céu numa carruagem de prata. Tenho mais simpatia 

pela explicação dos gregos, mas devo reconhecer que a teoria moderna permite prever os eclipses da 

Lua e até desembarcar na Lua, façanha dificilmente concebível para uma cultura que continuasse 

aceitando a explicação mitológica. Os astronautas da NASA encontraram na superfície do nosso 

satélite as montanhas observadas por Galileu, mas não encontraram nem Selene nem sua carruagem 

de prata. Para o bem ou para o mal as teorias científicas modernas são válidas, o que não ocorre com 

as teorias alternativas.  

(Sérgio Paulo Rouanet, filósofo brasileiro, 1993. Adaptado.)  

Cite o nome dos dois diferentes tipos de conhecimento comentados no texto e explique duas diferenças 

entre eles.  
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Gabarito  

 

1.  D  

Ao contrário do que assinala a única alternativa falsa, a filosofia surgiu justamente da postura teórica e 

contemplativa dos gregos, capaz de gerar um conhecimento inteiramente racional e abstrato, que busca 

tão-somente explicar a ordem da realidade, sem qualquer propósito prático.  

 

2. A  

A filosofia não é algo inato ao homem, mas sim se desenvolveu na Grécia, em um contexto histórico 

específico, a partir da crítica racional e do questionamento das visões estabelecidas tradicionalmente, 

especialmente as míticas.  

 

3. C  

Ao se pautar não pela razão, mas por um relato de índole mágica, que apela ao sobrenatural e conta com 

a fé do ouvinte, a fábula de La Fontaine é um claro exemplo de mito.  

 

4. E  

O pensamento mítico na cultura grega teve grande importância, pois foi por meio dele que o homem 

grego explicou e compreendeu o mundo antes que se desenvolvessem os processos racionais para isso, 

que só foi possível com o advento da filosofia. Com o desenvolvimento racional-científico, o mito passou 

a ser visto de forma pejorativa, negando-se sua capacidade de meio possível para o conhecimento. 

Portanto, a alternativa correta é a E. 

  

5.  D  

A questão evoca o sentido da palavra "mito" na época contemporânea.   

a) Incorreta. O mito é uma narrativa que procura dar forma ao mundo conhecido, sem o auxílio dos 

pressupostos racionais, não necessariamente focando-se em falar de habilidades divinas, mas 

valendo-se da apreensão de mundo de tipo sensorial.   

b) Incorreta. O mito ainda não tinha capacidade de atribuir significados, o que viria a acontecer com a 

filosofia.   

c) Incorreta. Pelo mesmo motivo que a alternativa (b).   

d) Correta. O alcance da explicação mítica na época atual é restrito.   

e) Incorreta. A explicação mítica não possibilita a criticidade, pois se baseia na crença, ou seja, 

acredita-se ou não.  

  

6. 01 + 02 + 04 + 16.  

A única assertiva equivocada é aquela que minimiza o papel dos gregos no surgimento do pensamento 

crítico racional. Com efeito, por mais que tenham sido devedores de outras civilizações, os gregos não 

foram meros receptores, mas desenvolveram sim, a partir do que receberam de outros povos, 

abordagens verdadeiramente originais, em especial a própria filosofia.  
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7. Os dois tipos de conhecimento contrastados no texto são o conhecimento científico e o conhecimento 

mitológico. O primeiro é caracterizado pelo rigor metodológico e pela sua racionalidade. Ou seja, é 

produzido mediante um método de experimentação racional que permite ao cientista criar leis gerais que 

podem servir de base para o desenvolvimento científico. O segundo conhecimento é fantasioso e pouco 

rigoroso: sua força está na narrativa que produz, na forma como é capaz de explicar todos os fenômenos 

e na sua relação com a simbologia religiosa  


