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[...] o advento da filosofia, na Grécia, marca o declínio do pensamento mítico

e o começo de um saber de tipo racional [...] homens como Tales,

Anaximandro, Anaxímenes inauguram um novo modelo de reflexão

concernente à natureza

[...] da origem do mundo, de sua composição, de sua ordem, dos fenômenos

metereológicos, propõem explicações livres de toda a imaginária dramática

das teogonias e cosmogonias antigas (VERNANT, 2006, p. 109)
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• A Filosofia surgiu na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Naquela

época, a Grécia era um centro cultural importante e recebia influências de

várias partes do mundo.

• Assim, o pensamento crítico começou a florescer e muitos indivíduos

começaram a procurar respostas fora da mitologia grega. Essa atitude de

reflexão que busca o conhecimento significou o nascimento da Filosofia.
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• Antes de surgir o termo filosofia, Heródoto já usava o verbo filosofar e

Heráclito usava o substantivo filósofo. No entanto, vários autores

indicam que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo (sem se descrever

como tal) e Pitágoras foi o primeiro que se classificou como filósofo ou

amante da sabedoria.
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1.Explique onde surgiu e a etimologia da
palavra Filosofia:

2.Com suas palavras explique o que a
Filosofia estuda.
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1.Boas vindas

2.Correção de atividade de casa

3.Introdução à Filosofia:
1.Conceito de Filosofia - OK
2.O nascimento da Filosofia - OK
3.A dúvida filosófica
4.Admiração na Filosofia
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1.Explique onde surgiu e a etimologia da
palavra Filosofia:

2.Com suas palavras explique o que a Filosofia
estuda.
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Neste tema, vamos conhecer a Filosofia na prática, ou seja: quando se age
filosoficamente. Você pode pensar que isso é algo restrito apenas aos
grandes pensadores, mas, na verdade, todos estão aptos para praticar a
ATITUDE FILOSÓFICA. O processo de refletir sobre si mesmo, sobre o
pensamento, sobre as sensações, sobre como se age e sobre aquilo que
acontece no mundo (na economia, na política, nas ciências e nas artes, no
seu cotidiano de trabalho) são características da Filosofia e da atitude
filosófica.


