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1. A Mitologia Grega é um conjunto de mitos (histórias e lendas), sobre
vários deuses, heróis, titãs, ninfas, e centauros. A Mitologia Grega
originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu
desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a. C.

Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta, pois os gregos
adoravam a vários deuses. Não existem escrituras sagradas (como a Bíblia
para os cristãos) a respeito da Mitologia Grega. As principais fontes a esse
respeito foram escritas no século VIII a.C. por Hesíodo (Teogonia), e
por Homero (Ilíada e Odisséia). Na Teogonia são tratadas a origem e a
história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisséia são descritos os
grandes. ORIGEM DA PALAVRA MITO.

https://www.infoescola.com/mitologia/titas-mitologia-grega/
https://www.infoescola.com/historia/grecia-antiga/
https://www.infoescola.com/biografias/hesiodo/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/teogonia-de-hesiodo/
https://www.infoescola.com/biografias/homero/
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2. O Mito nasce do desejo de entender o mundo para afugentar o medo e a
insegurança.
É um relato de algo fabuloso que se supõe ter acontecido num passado
remoto e quase sempre impreciso. É um relato alegórico e, portanto, ao
mesmo tempo fictício e real.
OS MITOS SÃO PREDOMINANTE EM SOCIEDADES TRIBAIS;

COLETIVO; FANTASIOSO.
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3. A Filosofia, como conhecemos, teve origem na Grécia Antiga como
resultado de uma intensa mudança de pensamento. Desde o seu
surgimento, em Mileto no século VI a.C., e do aparecimento da palavra
“filosofia”, que Cícero e Diógenes atribuem a Pitágoras, muitos filósofos
tentaram responder à pergunta sobre o que é a Filosofia. Além desse
trabalho de investigação constante acerca da natureza da Filosofia, há
também uma diversidade de temas e de preocupações que os filósofos
tentam responder.
ORIGEM ETIMOLÓGICA DO TERMO FILOSOFIA.
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4. CARACTERÍSTICAS DA FILOSOFIA
A) Tendência à generalização, isto é, mostra-se que uma explicação tem

validade para muitas coisas diferentes porque, sob a variação
percebida pelos órgãos de nossos sentidos, o pensamento descobre
semelhanças e identidades.

B) Recusa de explicações pré-estabelecidas e, portanto, exigência de
que, para cada problema, seja investigada e encontrada a solução
própria exigida por ele.

C) Tendência à argumentação.



A filosofia chegou timidamente, tentando mostrar à
humanidade que o mundo não era perigoso e cheio de
monstros como a mitologia pregava e, aos poucos, foi
conquistando seu espaço, avançando cada vez mais
nas profundezas do saber.
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