
 

 
 

Aula ao vivo - 28.02.2014 - Pensamento Filosófico 
Questão 1 
 

“Costuma-se dizer que os primeiros filósofos foram gregos e surgiram no período 
arcaico, nas colônias gregas. Embora reconheçamos a importância de sábios que viveram 
na mesma época em outros lugares, suas doutrinas ainda estavam mais vinculadas à religião 
do que propriamente à reflexão filosófica”.  

“Alguns autores chamaram de ‘milagre grego' a passagem da mentalidade mítica para 
o pensamento crítico racional e filosófico, destacando o caráter repentino e único desse 
processo. Outros estudiosos, no entanto, criticam essa visão simplista e afirmam que a 
filosofia na Grécia não é fruto de um salto, do ‘milagre’ realizado por um povo 
privilegiado, mas é a culminação do processo gestado ao longo dos tempos”. 

(Filosofando – Introdução à Filosofia) 
 

 
 

 
 
 

Alguns acontecimentos do período arcaico serviram como condições favoráveis ao 
surgimento da Filosofia na Grécia. As três figuras acima representam alguns desses 
acontecimentos. Leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde à soma das 
afirmações corretas. 
 



(5)   A invenção do calendário permitiu a compreensão do tempo como um acontecimento 
natural ajudando a enfraquecer o mito de que o tempo seria uma revelação divina. 
(10)  A invenção da moeda não tem nada a ver com o surgimento da filosofia. 
(15)  A inveção da moeda também contribuiu para o surgimento da filosofia. 
(20)  a invenção do calendário só foi importante depois para sabermos quando a filosofia 
nasceu. 
(25)  As viagens marítimas permitiram aos gregos visitar os lugares narrados nos mitos e 
mostraram que os seres narradas naquelas não eram reais. 
 
• 15. 
• 30. 
• 45. 
• 55. 

 
QUESTÃO 2 

 
“Quando começamos a estudar Filosofia, somos logo levados a buscar o que ela é. 

Nossa primeira surpresa surge ao descobrirmos que não há apenas uma definição da 
Filosofia, mas várias”.  

(Marilena Chauí – Convite à filosofia) 
 

Laia as informações abaixo e depois marque a opção correta sobre elas. 
 
• A definição como sabedoria de vida mostra uma visão de que a filosofia seria uma 

espécie de escola da vida ou uma arte de bem viver. 
• A definição de filosofia como esforço racional para conceber o Universo como uma 

totalidade ordenada e dotada de sentido é incorreta porque a filosofia não pode ser 
racional desde o seu nascimento. 

• A definição como modo de ver as coisas simples da vida sempre de maneira 
complicada é a mais próxima da realidade. 

• A filosofia é na verdade um saber sem conteúdo, porque Sócrates ensinava a dizer “Só 
sei que nada sei”, mas só pode ser definida como estudo da vida. 

 
QUESTÃO  3 
 

 
“As grandes civilizações da Antiguidade construíram dentro de um quadro cultural 

próprio suas concepções sobre a natureza, e a partir dessas concepções buscaram explicar 
os fenômenos naturais. Entre os assírios, caldeus, mesopotâmios, chineses, indianos, 
egípcios e hebreus a natureza constituiu-se como uma força poderosa superior ao ser 
humano”.  

Apostila de Filosofia – Introdução ao conhecimento filosófico 
 

A filosofia surgiu na Grécia. Os primeiros filósofos gregos são conhecidos como: 
• Sofistas. 



• Pré-socráticos. 
• Sócrates. 
• Iluministas. 

 
 
 
QUESTÃO 4 
 
Qual das opções abaixo não faz parte do legado deixado pela filosofia nascente ao 
Ocidente?  
 
• A ideia de que as leis universais da Natureza podem ser plenamente conhecidas apenas 

por aqueles que aceitam incondicionalmente os conhecimentos da mitologia. 
• A ideia de que os acontecimentos naturais e humanos são necessários, porque 

obedecem a leis naturais ou da natureza humana, também podem ser contingentes ou 
acidentais, quando dependem das escolhas e deliberações dos homens, em condições 
determinadas. 

• A ideia de que os seres humanos jamais aspiram ao conhecimento verdadeiro, somente 
à felicidade, à justiça. 

• A ideia de que a Natureza opera obedecendo a leis e princípios contingentes apenas. 
 
QUESTÃO 05 
 “Mais que saber identificar a natureza das contribuições substantivas dos primeiros 

filósofos é fundamental perceber a guinada de atitude que representam. A 
proliferação de óticas que deixam de ser endossadas acriticamente, por força da 
tradição ou da ‘imposição religiosa’, é o que mais merece ser destacado entre as 
propriedades que definem a filosoficidade.” (OLIVA, Alberto; GUERREIRO, 
Mario. Pré-socráticos: a invenção da filosofia. Campinas: Papirus, 2000. p. 24.) 

Assinale a alternativa que apresenta a “guinada de atitude” que o texto afirma ter sido 
promovida pelos primeiros filósofos. 

a) A aceitação acrítica das explicações tradicionais relativas aos acontecimentos 
naturais. 

b) A discussão crítica das idéias e posições, que podem ser modificadas ou 
reformuladas. 

c) A busca por uma verdade única e inquestionável, que pudesse substituir a verdade 
imposta pela religião. 

d) A confiança na tradição e na “imposição religiosa” como fundamentos para o 
conhecimento. 

 
QUESTÃO 06 
O interesse pela mentalidade arcaica veio mostrar que o principal aspecto da questão da 

origem histórica da filosofia reside na compreensão de como se processou a 



passagem entre a mentalidade mítico-poética e a mentalidade teorizante racional. A 
filosofia surge em meados do século VI a.C. e, apesar de não existir consenso sobre 
os aspectos predominantes para a sua origem, pode-se afirma que  

A) os pré-socráticos estavam desvinculados dos aspectos da mentalidade mítica quando 
propuseram as suas ideias.  

B) a lenta transição da mentalidade mítica para a mentalidade totalizante racional teve 
nos elementos da linguagem poética seus primeiros indícios.  

C) a mentalidade arcaica e a literatura referente às narrativas das epopeias perdem o 
significado e a importância com o advento da filosofia.  

D) Todos os pensadores reconhecem o caráter de falsidade existente na literatura 
arcaica.  

. 
QUESTÃO 07 
Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual aos 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. 
 



QUESTÃO 08 
Dentre as principais características do pensamento mítico, qual destas não se encaixa: 
a) Possíveis configurações onde os deuses entre em confronto, dando origem a uma 

nova forma de poder a partir da grécia 
b) O pensamento mítico  não se sustenta a partir de evidências racionais; 
c) O pensamento mítico define-se como uma narrativa de caráter poético que não possui 

medidas racionais que o limitam.  
d) O pensamento mítico é demarcado fundamentalmente pela busca de um princípio 

único arché, o qual viria a sustentar a explicação racional da physis 
 
QUESTÃO 09 

Não pode ser considerado um conceito central do surgimento da filosofia grega, por 
não estar delimitado dentro do pensamento pré-socrático: 

      A)Physis 

B) Arché 

C) Causalidade 

D) Phronesis 

 

QUESTÃO 10 

Os filósofos considerados naturalistas acreditavam em:  
a) Um princípio originário criador de todas as coisas. 
b) Nos mitos como  criadores de todas as coisas 
c) Nos deuses como criadores de todas as coisas 
d) Na essência eterna da criação 
 

GABARITO: 1) =45 2)A 3) Pré-socráticos 4)B 5)B 6)B 7)D 8)D 9)D 10)A 
 
QUESTÕES PARA CASA: 
 

1-  Quais são as principais diferenças entre Filosofia e mito? 
 

2- Sabemos que há diferenças entre as explicações que o mito e a filosofia oferecem para a 
realidade. Explique como é essa diferença em relação á origem e à existência dos seres ou 
dos fenômenos da natureza. 
 
3- A reflexão filosófica faz com que a pessoa deixa de aceitar os acontecimentos como 
naturais e evidentes por si mesmos, passando a questionar o que são, como são e por que 
são de uma forma e não de outra. Explique a relação entre a afirmação anterior, o senso 
comum e a filosofia. Dê um exemplo. 
 



4- A palavra filosofia foi utilizada pela primeira Vez no séc. V a.C. por Pitágoras. Uma vez, 
perguntado como ele mesmo definiria sua condição de grande sábio, Pitágoras disse apenas 
que era um filósofo. Com essa autodefinição Pitágoras queria dizer o quê? 
 
5-Segundo o filósofo Dermeval Saviane, a reflexão filosófica apresenta três características 
principais. Diga quais são e explique-as. 

 
GABARITO EXERCÍCIOS DE CASA 
 

1- O mito narra os acontecimentos em tempos distantes e misteriosos, narra o surgimento e 
a existência das coisas naturais através da ação de seres sobrenaturais e sua narrativa admite 
contradições, fabulações e coisas incompreensíveis; a filosofia explica os fatos 
contextualizando-os historicamente, oferece apenas explicações naturais para tudo o que 
existe e oferece explicações lógicas, coerentes e racionais. 

 
2 - O mito narra os acontecimentos em tempos distantes e misteriosos; a filosofia explica os 
fatos contextualizando-os historicamente. 
 
3- A afirmação trata da passagem do senso comum para a filosofia porque no senso comum 
as verdades são aceitas sem que se reflita sobre elas. Por exemplo, as crendices, os ditados 
populares, os preconceitos, etc. 
 
4- Que ele não era o dono do saber, mas era uma pessoa que amava conhecer e que estava 
disposta a isso. 
 
5- Ela é radica porque é uma reflexão profunda que vai até a raiz dos problemas;é rigorosa 

porque exige que suas reflexões sejam realizadas de forma metódica e que suas 
explicações sejam coerentes ; e é de conjunto porque é uma reflexão sistemática, em 
que suas partes estão interligadas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


