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• A ORIGEM DA FILOSOFIA

• ETIMOLOGIA DA PALAVRA

• O NASCIMENTO DA FILOSOFIA

• CONDIÇÕES HISTÓRICAS PARA O SURGIMENTO DA FILOSOFIA
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A palavra “FILOSOFIA”, de origem grega, é composta de duas outras:

Philo e Sophia.

Philo quer dizer “aquele ou aquela que tem um sentimento amigável”, deriva
de philia que significa “amizade e amor fraterno”.

Sophia quer dizer “sabedoria” e dela vem a palavra sophós, sábio.

Filosofia significa, portanto, “amizade pela sabedoria” ou “amor e respeito pelo saber”
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Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos a invenção da palavra filosofia. 

Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas 
que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos.

Três tipos de pessoas compareciam aos jogos olímpicos:

1. As que iam para comerciar durante os jogos

2. As que iam para competir e brilhar, isto é, os atletas e artistas

3. As que iam para assistir aos jogos e torneios. Avaliar o desempenho e julgar o 

valor dos que ali se apresentavam (Filósofos)
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• A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade,

insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e

buscar respostas para elas.

• A filosofia surgiu quando alguns pensadores gregos se deram conta de que a verdade do

mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso que precisasse ser revelado

por divindades a alguns escolhidos.
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Os historiadores da filosofia dizem que ela possui data e local de nascimento:

• final do século VII a.C e inicio do século VI a.C,

• Nas colônias gregas da Ásia menor (particularmente as que formavam uma

região demoninada Jônia), na cidade de Mileto.

• E o primeiro filósofo foi Tales de Mileto.
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Além de possuir data e local de nascimento e de possuir o seu primeiro autor, a filosofia

também possui um conteúdo preciso ao nascer: é uma cosmologia. Assim, a filosofia

nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza, donde

cosmologia.
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Um problema que, durante séculos, vem ocupando os historiadores da filosofia:

• O de saber se a filosofia (que é um fato especificamente grego) nasceu por si

mesma ou

• dependeu de contribuições da sabedoria oriental (egipcios, assirios, persas,

caldeus, babilônios) e da sabedoria de civilizações que antecederam à grega, na

região que, antes de ser a Grécia ou a Hélade, abrigara as civilizações de Creta,

Minos, Tirento e Micenas.
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Podemos apontar como principais condições históricas para o surgimento da filosofia na
Grécia

• As viagens marítimas:

• Permitiram aos gregos descobrir que os locais que os mitos diziam habitados por deuses,

titãs e heróis eram, na verdade, habitados por outros seres humanos;

• E que as regiões dos mares que os mitos diziam habitados por monstros e seres

fabulosos não possuíam nem monstros nem seres fabulosos.
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• A invenção do calendário:

É uma forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos

importantes que se repetem, revelando, com isso, uma capacidade de abstração nova ou

uma percepção do tempo como algo natural e não como uma força divina incompreensível.
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• A invenção da moeda:

Permitiu uma forma de troca que não se realiza como escambo ou em espécie (isto é,

coisas trocadas por outras coisas) e sim uma troca abstrata, uma troca feita pelo cálculo

do valor semelhante das coisas diferentes, revelando, portanto, uma nova capacidade

de abstração e de generalização.
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• O surgimento da vida urbana:

Predomínio do comércio e do artesanato, dando desenvolvimento a técnicas de

fabricação e de troca, e diminuindo o prestígio das famílias aristocráticas

proprietárias de terras, por quem e para quem os mitos foram criados.
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•A invenção da escrita alfabética:

Com a do calendário e da moeda, revela o crescimento da capacidade de abstração e de
generalização, uma vez que a escrita alfabética ou fonética, diferentemente de outras
escritas – como, por exemplo, os hieróglifos dos egípcios ou os ideogramas dos chineses
- , supõe que não se represente uma imagem da coisa que está sendo dita, e sim se
ofereça um sinal ou signo abstrato (uma palavra) dela.



15

•A invenção da Política:

Introduz três aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia:

a) A ideia da lei

b) O surgimento de uma espaço político

c) A política estimula o pensamento e um discurso
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1. A partir de tudo que vimos até agora, que concepção você tinha da Filosofia 
e que concepção você começa a ter a partir de agora?

2. Filosoficamente, como você analisa a imagem ao lado ?
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Pesquise, já para aprofundarmos o nosso conteúdo da próxima
aula, Filosofia e Mito
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