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Grécia Antiga(600 a.C.)

Transição 
Cultural

pensamento 
mítico/religioso

pensamento 
filosófico/racional

narrativa
caráter fantástico

sobrenatural

tese escrita
caráter empírico
Lógico-natural
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1. “Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os
deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo o que havia de ruim
no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra,
entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são
eles?” (VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. Trad. de
Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 56.)

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito
pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta.
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a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de
comprovação.

b) O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico
para estabelecer suas verdades.

c) As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e
autocrítica.

d) O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua
verdade independe de provas.

e) A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional,
tais como a lei de não-contradição.
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Como nasceu a Filosofia?

A filosofia possui um conteúdo ao nascer: é uma cosmologia
(cosmos = mundo ordenado e organizado; logia = pensamento
racional, discurso racional, conhecimento). Assim, a filosofia nasce
como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza.
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O que é Filosofia

FILOSOFIA

Philo / Philia

Sophia

grego

= amizade,                        
amor fraterno

=  sabedoria
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O que é Filosofia

FILOSOFIA
Amizade pela sabedoria

Amor e respeito pelo saber

Indica um estado de espírito 

Pessoa que ama, deseja o conhecimento
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O nascimento da Filosofia

• Pitágoras = filósofo grego (século V a.C.)

– responsável pela invenção da palavra “Filosofia” 

– Sabedoria plena e completa pertence aos deuses

– Homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos.
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Pitágoras

JOGOS OLÍMPICOS

Comerciante

Atletas

Artistas 

Público

Satisfação da própria cobiça

Sem interesse pelas disputas

Assistir os jogos e torneios

Avaliar o desempenho e julgar
o valor dos que competiam
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