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O surgimento da filosofia na Grécia Antiga 

 

Teoria 

 

Transição do mito para a razão 

O mito é antes de mais nada uma narrativa de origem, isto é, um relato que busca explicar, geralmente 

recorrendo ao sobrenatural, a origem dos fenômenos e das coisas. Essas narrativas eram construídas 

coletivamente e, portanto, não tinham uma autoria definida. Uma vez que, na antiguidade, pouquíssimas 

pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, as narrativas míticas eram difundidas, principalmente, por meio 

da oralidade.  

Embora houvesse profissionais especializados em memorizar e veicular tais narrativas, os chamados 

rapsodos, cada pessoa podia, livremente, transmiti-las à sua maneira. E como “quem conta um conto, 

aumenta um ponto”, era comum que essas narrativas sofressem alterações, fossem elas propositais, ou não. 

Por esse motivo, um mesmo mito pode apresentar inúmeras versões.  

Imagine que você está contando uma história a um grupo de pessoas e subitamente se esquece de um trecho 

importante, mas para não decepcionar o seu público você improvisa e completa, à sua maneira, o relato. 

Imagine uma segunda situação, você precisa motivar os seus companheiros a alcançar um determinado 

objetivo e, para isso, recorre à história de um antigo herói mitológico. Obviamente, você terá que fazer algumas 

adaptações para adequar a história ao contexto desejado. O mesmo acontecia na antiguidade e assim 

surgiam e se transformavam os mitos. 

Mas, muito mais do que histórias para divertir ou para motivar, os mitos estavam na base da educação do 

povo grego, sobretudo aqueles atribuídos a Homero e Hesíodo. Através deles, expressos sob a forma de 

poemas, eram transmitidos os costumes, os conhecimentos, a cultura e os valores da sociedade grega. Cada 

narrativa, permeada por esses elementos, contribuía para a formação moral e intelectual do indivíduo. Vale 

lembrar que, nesse período, o poeta era visto como dotado de uma inspiração divina, por isso as suas 

narrativas eram consideradas como verdades. 

 

Fatores sociais e econômicos 

Em um dado momento, as narrativas mitológicas se tornaram insuficientes para explicar o mundo e o homem 

sentiu 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.  
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Democracia direta (pólis) 

Lei escrita: os legisladores Drácon, Sólon e Clístenes sinalizaram uma nova era. A justiça seria independente 

da interpretação da vontade divina ou arbitrariedade dos reis. 

Democracia direta: os cidadãos (note-se que apenas os homens livres, de origem ateniense, maiores de vinte 

e um anos eram considerados cidadãos) se reuniam em praça pública (ágora) para discutir política e tomar 

as decisões acerca dos problemas da cidade através de uma assembleia. 

 

Importância da filosofia 

● Desenvolvimento da razão 

● Auxílio para demais disciplinas 

● Análise crítico-argumentativa 

● Base para indagações e reflexões 
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Exercícios de vestibulares 

 

1. Podemos caracterizar a mitologia como resultante dos primeiros esforços do ser humano no Ocidente 

para dar explicações para as coisas e atribuir sentido à realidade. Com base nesta compreensão, é 

correto afirmar: 

a) Os mitos foram as primeiras formas de manifestação escrita do homem no Ocidente e, nesse 
sentido, podem ser considerados registros fiéis da realidade no período pré-clássico. 

b) O período mitológico teve pouca relevância para a história da humanidade, na medida em que se 
baseava sempre na religião predominante e, como tal, cumpriu um papel de dominação do homem. 

c) Os mitos cumprem um papel importante na história do pensamento ocidental, dada, entre outras 
coisas, sua importância para o nascimento da filosofia. 

d) A filosofia dos filósofos pré-socráticos construiu-se como uma radical oposição aos relatos 
mitológicos, rebatendo as ilusões epistemológicas e respondendo aos anseios de cientificidade da 
época. 

e) Mito e filosofia pré-socrática se confundem. O que os diferencia é o rigor metodológico dos 
primeiros filósofos. 

 

 

2. O mito é parte integrante da história da humanidade.  

 

“Cada indivíduo deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com sua própria vida. Os mitos 

têm basicamente quatro funções. A primeira é a função mística – e é disso que venho falando, dando 

conta da maravilha que é o universo, da maravilha que é você, e vivenciando o espanto diante do 

mistério. Os mitos abrem o mundo para a dimensão do mistério, para a consciência do mistério que 

subjaz a todas as formas. Se isso lhe escapar, você não terá uma mitologia. Se o mistério se manifestar 

através de todas as coisas, o universo se tornará, por assim dizer, uma pintura sagrada. Você está 

sempre se dirigindo ao mistério transcendente, através das circunstâncias da sua vida verdadeira. A 

segunda é a dimensão cosmológica, a dimensão da qual a ciência se ocupa, mostrando qual é a forma 

do universo, mas fazendo-o de uma tal maneira que o mistério, outra vez, se manifeste. Hoje, tendemos 

a pensar que os cientistas detêm todas as respostas. Mas os maiores entre eles dizem-nos: “Não, não 

temos todas as respostas. Podemos dizer-lhe como a coisa funciona, mas não o que é”. Você risca um 

fósforo. O que é o fogo? Você pode falar de oxidação, mas isso não me dirá nada. A terceira função é 

sociológica – suporte e validação de determinada ordem social. E aqui os mitos variam 

tremendamente, de lugar para lugar. Você tem toda uma mitologia da poligamia, toda mitologia da 

monogamia. Ambas satisfatórias. Depende de onde você estiver. Foi essa função sociológica do mito 

que assumiu a direção do nosso mundo – e está desatualizada. A quarta função do mito, aquela, 

segundo penso, com que todas as pessoas deviam tentar se relacionar – a função pedagógica, como 

viver uma vida humana sob qualquer circunstância. Os mitos podem ensinar-nos isso.”  
(CAMPBELL, J. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athenas, 1990. P. 32). 

Podemos afirmar que: 

a) o mito é uma experiência singular que continua dando sentido à existência humana. 
b) os mitos pertencem somente a comunidades pouco evoluídas. 
c) o mito morreu e não diz mais nada para a sociedade. 
d) os mitos foram elimidos pela ciência 
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3. Leia o texto. 

“Os poemas homéricos têm por fundamento uma visão de mundo clara e coerente. Manifestam-na  

quase a cada verso, pois colocam em relação com ela tudo quanto cantam de importante – é, antes de 

mais nada, a partir dessa relação que se define seu caráter particular. Nós chamamos de religiosa essa 

cosmovisão, embora ela se distancie muito da religião de outros povos e tempos. Essa cosmovisão da 

poesia homérica é clara e coerente. Em parte alguma ela enuncia fórmulas conceituais à maneira de 

um dogma; antes se exprime vivamente em tudo que sucede, em tudo que é dito e pensado. E embora 

no pormenor muitas coisas resultem ambíguas, em termos amplos e no essencial, os testemunhos não 

se contradizem. É possível, com rigoroso método, reuni-los, ordená-los, fazer lhes o cômputo, e assim 

eles nos dão respostas explícitas às questões sobre a vida e a morte, o homem e Deus, a liberdade e o 

destino (...).” 
(OTTO. Os deuses da Grécia: a imagem do divino na visão do espírito grego. 1ª Ed., trad. [e prefácio] de Ordep Serra. –São 

Paulo: Odysseus Editora, 2005 - p. 11.) 

 

Com base no texto, e em seus conhecimentos sobre a função dos mitos na Grécia arcaica, assinale a 

alternativa correta. 

a) De acordo com os poemas homéricos, os deuses em nada poderiam interferir no destino dos 
humanos e, assim, a determinação divina (ananque) se colocava em segundo plano, uma vez que 
era o acaso (tykhe) quem governava, isto é, possuía a função de ensinar ao homem o que este 
deveria escolher no momento de sua livre ação. 

b) As poesias de Homero sempre mantiveram a função de educar o homem grego para o pleno 
exercício da atividade racional que surgiria no século VI a.C., uma vez que, de acordo com 
historiadores e helenistas, não houve uma ruptura na passagem do mito para o logos, mas sim um 
processo gradual e contínuo de enraizamento histórico que culminou no advento da filosofia. 

c) Os mitos homéricos serviram de base para a educação, formação e visão de mundo que o homem 
grego arcaico possuía. Em seus cânticos, Homero justapõe conceitos importantes como harmonia, 
proporção e questionamentos a respeito dos princípios, das causas e do porquê das coisas. 
Embora todas essas instâncias apresentavam-se como tal, os mitos não deixaram de lado o caráter 
mágico, fictício e fabular em que eram narrados. 

d) O mito já era pensamento. Ao formalizar os versos de sua poesia, Homero inaugura uma 
modalidade literária bem singular no ocidente. As ações dos deuses e dos homens, por exemplo, 
sempre obedeceram a uma ordem pré-estabelecida, a qual sempre revelou uma lógica racional em 
funcionamento. 

e) Os mitos tiveram função meramente ilustrativa na educação do homem grego, pois o caráter 
teórico e abstrato da cultura grega apagou em grande parte os aspectos que se revelariam 
relevantes na poesia grega. 
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4. A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do séc. VI a.C. está substancialmente ancorada 

num exercício especulativo-racional. De fato, “[...] não é mais uma atividade mítica (porquanto o mito 

ainda lhe serve), mas filosófica; e isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento 

epistêmico de tipo próprio: empírico e racional”. 
SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-socráticos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 32. 

 

Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica, na Grécia, assinale a alternativa correta. 

a) A mentalidade pré-filosófica grega é expressão típica de um intelecto primitivo, próprio de 
sociedades selvagens. 

b) A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a 
sua metodologia. 

c) A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber 
prático fundamental para a vida cotidiana. 

d) A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica 
elaborada, crítica e radical, baseada no logos. 

 

 

5. Leia os textos a seguir. 

 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre. 

HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.91. 

 

Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois mundos: Orum, espaço sagrado dos orixás, 

e Aiyê, que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o deus supremo, o 

orixá Oduduá veio à Terra trazendo uma cabaça com ingredientes especiais, entre eles a terra escura 

que jogaria sobre o oceano para garantir morada e sustento aos homens. 
“A Criação do Mundo”. SuperInteressante. jul. 2008. Disponível em: <http://super.abril.com.br/religiao/criacaomundo-

447670.shtm>. Acesso em: 1 abr. 2014. 

 

No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma de um ovo de galinha. Dentro do ovo 

estavam Yin e Yang, as duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são escuridão e luz, 

feminino e masculino, frio e calor, seco e molhado. 

PHILIP, N. O Livro Ilustrado dos Mitos: contos e lendas do mundo. Ilustrado por Nilesh Mistry. Trad. de Felipe Lindoso. São 

Paulo: Marco Zero, 1996. p.22. 

 

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem do mito para o logos na filosofia, 

considere as afirmativas a seguir. 

 

I. As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas são genealogias que 
concebem o nascimento ordenado dos seres; são discursos que buscam o princípio que causa e 
ordena tudo que existe. 

II. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado 
remoto e impreciso, em geral grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história 
de dada comunidade. 
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III. Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de expressar 
determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, algo mais do que uma 
opinião provável ao exprimir o vir-a-ser. 

IV. Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício desprovido de 
qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexiste relação entre o real 
e o narrado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

 

6. 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. 

 

 

7. Considerando-se os mitos como forma de expressão e produção de conhecimentos, pode-se afirmar: 

a) O conhecimento, produzido pelas representações mitológicas, é decorrente de uma exaustiva 
verificação lógica analítica. 

b) Os mitos oportunizam a compreensão verdadeira sobre o que é o ser, o homem em todas as suas 
manifestações existenciais. 

c) As representações mitológicas trazem em seu escopo um conhecimento tradicional e manifesto 
oralmente. 

d) Os critérios de validade dos conhecimentos mitológicos perpassam pelo empirismo e 
racionalismo. 

e) O Existencialismo, enquanto corrente do pensamento filosófico brasileiro, tem suas raízes na 
concepção mitológica. 
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8. A filosofia, para muitos filósofos e comentadores, tem data e local de nascimento – séc. VII a. C. – e o 

primeiro filósofo teria sido Tales de Mileto (640-550 a.C.). Esse nascimento da filosofia marcou toda 

história do Ocidente, deixando um vasto legado de conquistas que ainda hoje influenciam nosso modo 

de ser. Dentre esses legados, destaca-se 

a) a desconfiança nas decisões puramente racionais, exigindo que os sentimentos e as paixões 
tivessem prioridade sobre a razão. 

b) a visão fatalista da realidade, já que os gregos acreditavam que a vontade humana era 
condicionada por determinismos sociais e históricos. 

c) o nascimento da filosofia enquanto fato histórico-social, circunscrito à realidade grega, exercendo 
pouca influência no desenvolvimento posterior do Ocidente. 

d) o pensamento operando conforme leis e princípios que permitem distinguir o verdadeiro do falso, 
além de postular que as práticas humanas eram resultado da deliberação da vontade. 

e) A criação da ideia de Estado-Nação, ordenação sociopolítica que veio a se tornar o modelo de 
organização das sociedades ocidentais herdeiras do legado grego. 

 

 

9. Há [...] algo de fundamentalmente novo na maneira como os gregos puseram a serviço do seu problema 

último — da origem e essência das coisas — as observações empíricas que receberam do Oriente e 

enriqueceram com as suas próprias, bem como no modo de submeter ao pensamento teórico e casual 

o reino dos mitos, fundado na observação das realidades aparentes do mundo sensível: os mitos sobre 

o nascimento do mundo. 
(JAEGER, 1995, p. 197). 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia na Grécia Antiga, é 

correto afirmar: 

a) A filosofia, em que pese ser considerada como criação dos gregos, originou-se no Oriente, sob o 
influxo da religião e, apenas posteriormente, alcançou a Grécia. 

b) A filosofia representa uma ruptura radical em relação aos mitos, tendo sido uma nova forma de 
pensamento plenamente racional, desde a sua origem. 

c) A filosofia e o mito sempre mantiveram uma relação de interdependência, uma vez que o 
pensamento filosófico necessita do mito para se expressar. 

d) A filosofia, apesar de ser pensamento racional, desvinculou-se dos mitos de forma gradual. 

e) O mito busca respostas para problemas que são objeto da pesquisa filosófica e, nesse aspecto, é 
considerado parte integrante da filosofia. 
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10. A atitude filosófica inicia-se dirigindo indagações ao mundo que nos rodeia e às relações que 

mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa 

capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar.  
(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, 1996. p. 14). 

 

Sobre isso, é CORRETO afirmar que a filosofia 

a) pode ser entendida como aspiração ao conhecimento sensível, lógico e assistemático da realidade 
natural e humana. 

b) é tão-somente uma forma consciente e acrítica de pensar e de agir. 

c) é uma forma crítica e incoerente de pensar o mundo, produzindo um entendimento de seu 
significado e formulando uma concepção específica desse mundo. 

d) designava, desde a Grécia Antiga, a particularidade do conhecimento sensitivo, desenvolvido pelo 
homem. 

e) como forma consciente e crítica de compreender o mundo e a realidade não se confunde, de 
maneira alguma, com o fato de estar "investida" inconscientemente de valores adquiridos com base 
no "senso comum". 
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Gabaritos 

 

1. C 

Durante muitos séculos, a mitologia esteve na base da educação do povo grego, sobretudo os mitos 

atribuídos a Homero e Hesíodo. Através deles, expressos sob a forma de poemas, eram transmitidos os 

costumes, os conhecimentos, a cultura e os valores da sociedade grega. Cada narrativa, permeada por 

esses elementos, contribuía para a formação moral e intelectual do indivíduo. Desse modo, o seu papel 

foi extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento ocidental. 

 

2. A 

A função pedagógica dos mitos, mencionada no texto, isto é, a capacidade que essas narrativas têm de 

produzir reflexões e ou transmitir saberes continua presente nos nossos dias. Por exemplo, através do 

mito de Ícaro, podemos refletir sobre o mau uso da tecnologia, fazendo um paralelo  entre os nossos 

aparelhos e ferramentas e as asas construídas por Dédalo. A filosofia também se utiliza dessa função 

pedagógica dos mitos para apresentar os seus conceitos, como Platão que, para explicar a teoria das 

ideias, elabora o mito da caverna. 

 

3. C 

a) Na Grécia Antiga, os deuses definiam tudo o que acontecia tanto para os homens quanto para 

os fenômenos da natureza (incorreta) 

b) A primeira parte da alternativa está incorreta, sobretudo ao associar a educação por meio das 

poesias homéricas ao exercício da atividade racional. As poesias de Homero são, antes de tudo, 

narrativas mitológicas e os mitos podem ser caracterizados como acríticos e irreflexivos 

(incorreta) 

c) Os mitos eram a base da formação do homem grego arcaico e constituem as chamadas 

narrativas de origem, isto é, narrativas que buscam explicar, recorrendo ao sobrenatural, a 

origem, os princípios e as causas dos fenômenos naturais. A poesia homérica foi umas das 

grandes responsáveis por organizar e difundir essas narrativas. (correta) 

d) Assim como na alternativa B, há a associação do pensamento mitológico à atividade racional 

(incorreta) 

e) A alternativa desmerece a importância do pensamento mitológico para a formação do homem 

grego arcaico (incorreta) 

 

4. C 

a) Caracterizar a mentalidade pré-filosófica como “primitiva” e as sociedades como “selvagens” é um 

exagero. Não há primitivismo ou selvageria na mentalidade pré-filosófica, mas sim uma proposta 

diferente de explicação da realidade (incorreta) 

b) A filosofia não buscava racionalizar os mitos nem adotar a sua metodologia, mas sim apresentar 

uma outra visão de mundo, baseada na racionalidade (incorreta) 

c) As narrativas mitológicas, difundidas por meio da oralidade, mantinham vivo um saber prático 

fundamental, na medida em que apresentavam justificativas para as mais variadas transformações 

da realidade (correta) 
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d) Embora sejam fundamentais para o pensamento ocidental, a Ilíada e a Odisséia de Homero são 

expressões culturais de uma mentalidade pré-filosófica e que, portanto, não pode ser caracterizada 

como “elaborada, crítica e radical, baseada no logos”. (incorreta) 

 

5. D 

I. As narrativas míticas são narrativas que buscam apresentar a origem das coisas e dos seres, isto é, 

a genealogia (correta) 

II. O pensamento mitológico busca apresentar, por meio de relatos fabulosos, os grandes feitos de um 

passado remoto e a origem da sociedade (correta) 

III. De fato, para Platão, a narrativa mitológica é um modo de expressar determinadas verdades que 

fogem ao raciocínio. O próprio Platão se utiliza desse modo de expressão para exemplificar as suas 

teorias, como é o caso do Mito da Caverna (correta) 

IV. Apesar do seu caráter alegórico, as narrativas mitológicas possuem correspondência e relação com 

a realidade (incorreta) 

 

Somente as afirmativas I, II e III são corretas. Portanto, a alternativa D é o gabarito da questão. 

 

6. D 

a) A filosofia não se baseia em “crenças” e “opiniões”, mas sim na racionalidade (incorreta) 

b) Sabe-se que a filosofia ocidental nasceu na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C. Além disso, a 

mentalidade mitológica não exige, necessariamente, o trabalho da razão (incorreta) 

c) A filosofia não segue o caráter dogmático da religião e consiste, justamente, em jamais aceitar as 

certezas cotidianas sem antes questioná-las e refletir sobre elas (incorreta) 

d) A filosofia surge da necessidade que o homem tem de encontrar uma justificativa que vá além das 

narrativas mitológicas e que possa ser fundamentada na razão (correta) 

 

7. C 

O mito é uma narrativa de origem, isto é, um relato que busca explicar, geralmente recorrendo ao 

sobrenatural, a origem dos fenômenos e das coisas. Essas narrativas, compostas a partir do 

conhecimento tradicional, eram construídas coletivamente e, portanto, não tinham uma autoria definida. 

Uma vez que, na antiguidade, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, tais narrativas 

eram difundidas, principalmente, por meio da oralidade 

 

8. D 

Graças à atitude filosófica, os fatos, fenômenos, ações e ideias passaram a ser encarados por uma 

perspectiva racional, produzindo um encadeamento lógico que permite distinguir o verdadeiro do falso. 

Além disso, essa mesma perspectiva racional permite dar autonomia aos seres humanos nas suas 

ações, formando uma noção de aproximação da ideia de bem pela prática do controle da vontade. 

 

9. D 

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. 
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Filosofia 

10. E 

A alternativa E está correta, pois apresenta a filosofia como uma disciplina consciente e crítica, que não 

se confunde com os valores do senso comum. A alternativa A está incorreta porque a filosofia não se 

vale somente do conhecimento sensível, mas também do racional, além disso, é sistemática em seus 

procedimentos. A alternativa B está incorreta porque a filosofia é crítica e não acrítica. A alternativa C 

está incorreta porque a filosofia é coerente e não incoerente. E a alternativa D está incorreta porque a 

filosofia não se restringe apenas a refletir sobre o conhecimento sensitivo, nem o indicava como 

particular apenas aos homens, pois todas as criaturas sentem: o que diferencia o homem é justamente 

a capacidade de pensar. 


