Introdução à Filosofia
Características Gerais da Filosofia
Quando a filosofia surgiu, entre os gregos, no século VI a.C., ela englobava
tanto a indagação filosófica propriamente dita quanto o que hoje chamamos de
conhecimento científico. O filósofo teorizava sobre todos os assuntos,
procurando responder ao porquê das coisas. A Filosofia, embora ultrapassando
largamente aquilo que de ordinário se trata na teoria do conhecimento, conservase dentro e no âmbito do Conhecimento como objeto.
A filosofia é considerada ciência por muitos pensadores, conhecimento das
coisas pelas causas, pelas razões: a saber, como ciência, nos diz que a coisa
conhecida não só é assim, como nos aparece, mas tem de ser necessariamente
assim. E distingue-se do saber vulgar, da opinião, que nos diz que as coisas
conhecidas estão de uma determinada maneira, mas não dá a razão pela qual
estão necessariamente assim. Daí o saber vulgar, a opinião, não ser estável e
segura, mesmo quando verdadeira.

Senso Comum

Atitude Crítica

Origem da Filosofia
Contexto Histórico
A reflexão filosófica nasceu na Grécia no século VI a.C., com os filósofos
que antecederam a Sócrates, chamados pré-socráticos. A passagem da
consciência mítica e religiosa para a racional e filosófica não foi feita de um salto.
Esses dois tipos de consciência coexistiram na sociedade grega, assim como,
dentro de certos limites, coexistem na nossa.
O poeta grego Hesíodo no século VIII a.C., relatou o mito da origem do
mundo, segundo o qual Gaia (terra) surgiu do Caos inicial e, depois, pelo processo
de separação, gerou Urano (céu) e Pontós (mar). Gaia uniu-se, então, a Urano e
deu início às gerações divinas. Nos mitos gregos, terra, céu e mar não são apenas
seres da natureza, mas divindades
Alguns filósofos gregos explicam que, a partir de um estado inicial de
indefinição ocorre a separação dos contrários (quente e frio, seco e úmido etc.),
que vai gerar os elementos naturais como o sol (quente), o ar (frio), a terra (seca) e
o mar (úmido). Para eles, a ordem do mundo deriva de forças opostas que se
equilibram reciprocamente, e a união desses opostos explica os fenômenos
meteorológicos, as estações do ano, o nascimento e a morte de tudo o que vive.
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A teogonia e à cosmogonia
opôs-se a cosmologia, isto é, a crença
na origem divina e mítica do mundo
foi substituída pela busca da arché,
do princípio material e também
regulador da ordem do mundo. Essa
busca da arché, do princípio ou
fundamento das coisas, transformouse na questão central para os
filósofos, pré-socráticos.
As respostas à indagação sobre
o princípio das coisas foram múltiplas
e divergentes: para Tales era a água;
para Anaxímenes de Mileto, o ar; para
Heráclito, o fogo; e para Empédocles,
os quatro elementos - água, ar, fogo e
terra. Com essa diversidade de
respostas, a cosmogonia rompeu a
concepção mítica, uniforme e
dogmática, isto é, que não admitia
contestações, embora o conteúdo da
reflexão filosófica continuasse preso
ao mito, pois a estrutura de
entendimento
do
mundo
não
apresentava mudanças significativas.
Com Sócrates, essa busca da
discussão e do rigor levou à criação
do chamado método socrático e base
racional no pensamento filosófico.

A ágora era o lugar em que se conduziam os negócios e a discussão
pública dos mais diversos assuntos. Era o coração da pólis grega.
Teagonia: termo formado por theos (deus) e gonia (origem, geração), designa a
narração mítica do nascimento dos deuses. Relaciona-se com a cosmogonia.
Cosmogonia: narrativas míticas sobre as origens e a formação do Universo.
Cosmologia: logos significa "estudo", "razão". Cosmologia é a explicação racional ou
natural do mundo, em oposição às crenças míticas vigentes.
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Do Mito ao Logos
Mito x Lógica
Há uma separação temporal e evolutiva entre o conhecimento mítico e o
conhecimento lógico, onde o primeiro era visto como um passado religioso e
espiritual, enquanto o segundo era clássico e metódico. Hoje, porém sabe-se que a
concepção evolutiva está equivocada e que o pensamento mítico e o pensamento
conceitual podem coexistir numa mesma sociedade.

Panorama Histórico
Autores e Períodos
Essa linha histórica tem a finalidade de situar a atividade filosófica no
contexto histórico, relacionando-a com os mais significativos acontecimentos
culturais, políticos e científicos, na tentativa de superar em parte o caráter
fragmentário da abordagem por temas e conceitos. A filosofia organiza-se em
processo histórico-cultural- ideológico e deverá ser entendida de forma sistêmica.
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1. Período Pré-Socrático – Escola de Mileto (Séc. VI a.c.)
Pensadores: Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parmênides, Heráclito.
Contexto: Originário de Mileto, na costa da Ásia Menor, confiavam numa
interpretação racional e materialista do universo. Procuravam os primeiros princípios
que os constituíam. Só conservamos aforismos de seus pensamentos. Refletem sobre
nossa forma de entender o mundo, sobre a verdade e sobre o que é o pensamento. Para
Pitágoras, os números manifestam a harmonia do universo. Enquanto Heráclito acredita
que tudo muda no DEVIR ETERNO.

TALES

PITÁGORAS

PARMÊNIDES

HERÁCLITO

2. Período Clássico – (Séc. V, IV, III a.c.)
Pensadores: Sócrates (470-399a.c.), Platão (427-347a.c.) e Aristóteles (384-323a.c.).
Contexto: Sócrates é considerado o autêntico fundador da filosofia. Define a
filosofia antes como uma atitude, como uma procura da felicidade por meio da procura
pela verdade. Todo seu pensamento foi recolhido por Platão em forma de diálogos. Platão
afirma o dualismo entre o corpo e a alma no homem e que filosofar é abandonar as
aparências do mundo sensível e alcançar a verdade no mundo das ideias. Junto com
Platão, Aristóteles é a referência mais determinante do período clássico. Acreditava que
a observação da natureza e do mundo sensível era uma forma de chegar a verdade.
Aristóteles é o criador da lógica e um grande pensador político.

SÓCRATES

PLATÃO

ARISTÓTELES

3. Período Epicurista e Estóico – (Séc. III a.c. até II d.c.)
Pensadores: Epicuro, Lucrécio, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio.
Contexto: A razão deve ajudar-nos a reconhecer os prazeres que podem ser
negativos. A filosofia permite evitar o sofrimento ao atingir o equilíbrio entre os prazeres
afirmava Epicuro em uma de suas obras. Para os Estóicos, a felicidade se alcança
entendendo qual é o curso natural do universo. Saber agir sem enfrentar suas leis nos
ajudará a sermos felizes.

EPICURO

SÊNECA

MARCO AURÉLIO
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4. Período Neoplatônico e Patrística – (Séc. III – V d.c.)
Pensadores: Plotino (204 – 270), Santo Agostinho (354 – 430).
Contexto: Representa a primeira tentativa séria de conciliação entre a filosofia,
com vertentes platônicas, com o cristianismo. Plotino é o mais preso as verdades
filosóficas, e Santo Agostinho elabora a primeira filosofia considerada Cristã. Agostinho é
uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do cristianismo no Ocidente. Em
seus primeiros anos, Agostinho foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo e pelo
neoplatonismo de Plotino, mas depois de tornar-se cristão, ele desenvolveu a sua própria
abordagem sobre filosofia e teologia e uma variedade de métodos e perspectivas
diferentes.

PLOTINO

SANTO AGOSTINHO

5. Período da Escolástica – (Séc. XI – XVI)
Pensadores: Santo Anselmo, Alberto Magno, São Tomás de Aquino, Guilherme de
Occam, Duns Scott.
Contexto: Apesar de suas divergências, os escolásticos eram religiosos que
pretendiam explicar o cristianismo de maneira racional, a partir da filosofia aristotélica.
São Tomás de Aquino é o principal representante desse período. Possivelmente a maior
contribuição da Escolástica à filosofia tenha sido o seu notável rigor metodológico e
dialético.

SANTO ANSELMO

ALBERTO MAGNO

SÃO T. DE AQUINO

GUILHERME DE OC.

6. Período Humanista e Reformista – (Séc. XIV - XVI)
Pensadores: Campanella, Montaigne, Leonardo Da Vinci, Martinho Lutero, João Calvino.
Contexto: O humanismo critica a escolástica e reflete particularmente o que se
relaciona com o homem, desde a arte até a ciência, a partir do estudo da humanidade,
inspirado na cultura antiga. O humanismo influi na maneira de entender a religião. A
vontade de viver a religião sem submeter-se ao poder da Igreja Católica conduzirá as
reformas, iniciada por Lutero, e que acabará com o aparecimento das igrejas protestantes
(não obedientes ao Papa católico).

MONTAIGNE

LEONARDO DA VINCI

MARTINHO LUTERO

CALVINO
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7. Período Moderno – Maquiavelismo – (Séc. XVI - XVIII)
Pensadores: Maquiavel, Thomas More, Copérnico, Galileu, Giordano Bruno.
Contexto: A reflexão sobre a justiça e o direito conduzem a uma descrição de
realidade política diferente das explicações da religião. Em “O Príncipe” Maquiavel estuda os
mecanismos de poder envolvido por um olhar realista e transvalorado moralmente. A partir
do novo modelo de universo Copérnico, e muitos outros filósofos, vão criar a ciência moderna
baseada na matemática e nas experiências e não na religião. Galileu dirá: “o universo é um
livro aberto escrito em linguagem matemática”

MAQUIAVEL

COPÉRNICO

GALILEU

GIORDANO BRUNO

8. Período Moderno – Racionalistas e Empiristas – (Séc. XVII - XVIII)
Pensadores: Descartes, Spinoza, John Locke, David Hume, Berkeley.
Contexto: Para Descartes, o que define o ser humano não é nada físico, mas sua
capacidade racional. No “Discurso do Método”, escreverá “Penso, logo existo”. Além disso, a
razão é o ponto de partida e toda experiência possível graças à existência de ideias inatas.
Para os empiristas como Locke e Hume todo o conhecimento provem da experiência,
portanto, só pode haver ideias adquiridas e não inatas. O debate entre empirismos e
racionalismo dominará os séculos XVII e XVIII. O nome empirismo vem do latim: empiria
(experiência) e - ismo (sufixo que determina, entre outras coisas, uma corrente filosófica).
Temos, assim, a “corrente filosófica da experiência”.

DESCARTES

SPINOZA

LOCKE

HUME

9 . Período Moderno – Teóricos Políticos – (Séc. XVII - XVIII)
Pensadores: Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire.
Contexto: Para Hobbes, na sua obra magna "O Leviatã", de 1650, é claro que a única
autoridade existente num reino devia ser a do rei, do monarca absolutista. A razão disto
deriva da visão que ele tinha da sociedade. Hobbes entendia-a sempre ameaçada de se ver
mergulhada numa permanente guerra civil, onde todos os seus integrantes facilmente
resvalavam para uma guerra de um contra todos e de todos entre si. No iluminismo o homem
descobre o poder da razão sobre a natureza por meio de suas conquistas cientificas. A
racionalidade se impõe sobre qualquer outro discurso como a religião ou a arte. A reflexão
sobre a liberdade e a dignidade humana que contribuirá para mudar as mentalidades
encontra-se nos escritos iluministas de Rousseau.

Hobbes

Rousseau

Locke

Montesquieu
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10. Período Contemporâneo – Idealismo Alemão – (Séc. XVIII - XIX)
Pensadores: Kant, Fichte, Schelling, Hegel.
Contexto: É uma filosofia que expressa os valores do romantismo.
Constata a limitação da razão humana (como Kant em sua Crítica da Razão Pura),
a distância entre o homem e o mundo ou entre o homem e Deus, embora para
Hegel, em sua Fenomenologia do Espírito, a filosofia deve permitir a compreensão
do destino do homem através da história. Kant é um referencial moral nesse
processo histórico na formulação do Imperativo Categórico e na ideia do dever
moral. A teoria do conhecimento kantiana é expressamente modernista.
Nela percebe-se o quanto o sujeito do conhecimento é centro de toda a
especulação gnosiológica. O dado da experiência é extremamente importante,
contudo. Kant não descarta o dado empírico assim como não descarta a
possibilidade racionalista, mas as une, as sintetiza. Junta os juízos sintéticos a
posteriori do conhecimento empírico e os juízos analíticos a priori do conhecimento
racionalista. Nascem, então, os juízos sintéticos a priori e o idealismo transcendental
kantiano.
KANT

SCHELLING

HEGEL

11. Período Contemporâneo – Positivismo e Utilitarismo – (Séc. XIX)
Pensadores: Augusto Comte, Stuart Mill.
Contexto: No positivismo de Comte considera a ciência como a
maturidade da evolução humana e a única via capaz de trazer a felicidade para a
humanidade. Ao idealismo da primeira metade do século XIX se segue o
positivismo, que ocupa, mais ou menos, a segunda metade do mesmo século,
espalhado em todo o mundo civilizado. O positivismo representa uma reação
contra o apriorismo, o formalismo, o idealismo, exigindo maior respeito para a
experiência e os dados positivos. O utilitarismo é uma teoria ética inspirada nos
princípios do positivismo, descrita em “O Utilitarismo”, de Mill e cujo fim é
alcançar a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas.
COMTE

STUART MILL
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12. Período Contemporâneo – Marxismo – (Séc. XIX - XX)
Pensadores: Karl Marx, F. Engels, Gramsci.
Contexto: A história da humanidade pode ser entendida como a luta
constante entre opressores e oprimidos luta que deriva de certa organização da
atividade econômica e que Marx descreve em “O Capital”. Sua crítica inicia-se
pela concepção da história de Hegel. Para este, a história não é uma mera
sequência casual de acontecimentos, mas um suceder racional que se desenvolve
segundo um princípio imanente, ou seja, uma dialética interna. O decisivo nisso é
que o verdadeiro sujeito da história não são os homens que agem.
MARX

ENGELS

13. Período Contemporâneo – Existencialismo, Ciência, (Séc. XX)
Pensadores: Popper, Kuhn, Sartre, Heidegger, Foucault, Lacan, Habermas.
Contexto: A ciência contemporânea se vê obrigada a repropor seus
objetivos e, portanto sua definição. A verdade já não é a meta. A ciência procura
agora criar teoria úteis. No existencialismo investiga-se o que não pode ser
conhecido de forma objetiva, isto é, de forma exterior. A existência define o
homem ao ser a experiência fundamental que só pode ser investigada a partir do
interior e que anterior a todo o juízo. O estruturalismo é o estudo dos diferentes
aspectos da realidade individual e coletiva do homem a partir dos aportes das
diferentes ciências humanas, como a linguística, a antropologia, a história e inclusive
a psicanálise.
POPPER

SARTRE

FOUCAULT

HABERMAS
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TREINANDO PARA O ENEM
1. (Enem) A mitologia comparada surge no século XVIII. Essa tendência influenciou o
escritor cearense José de Alencar, que, inspirado pelo estilo da epopeia homérica na
Ilíada, propõe em Iracema uma espécie de mito fundador do povo brasileiro. Assim
como a Ilíada vincula a constituição do povo helênico à Guerra de Troia, deflagrada
pelo romance proibido de Helena e Páris, Iracema vincula a formação do povo
brasileiro aos conflitos entre índios e colonizadores, atravessados pelo amor proibido
entre uma índia — Iracema — e o colonizador português Martim Soares Moreno.
DETIENNE, M. A invenção da mitologia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998 (adaptado).

A comparação estabelecida entre a Ilíada e Iracema demonstra que essas obras
a) combinam folclore e cultura erudita em seus estilos estéticos.
b) articulam resistência e opressão em seus gêneros literários.
c) associam história e mito em suas construções identitárias.
d) refletem pacifismo e belicismo em suas escolhas ideológicas.
e) traduzem revolta e conformismo em seus padrões alegóricos.
2. (Ufsm) Hades, o deus dos infernos, apaixonou-se por Perséfone, filha de Deméter, a
deusa da fertilidade. Hades tomou a jovem e puxou-a para dentro do seu carro. Logo
depois, abriu uma fenda na terra, mergulhando com sua presa para as profundezas.
Deméter passou a procurar a filha e descuidou da natureza, prejudicando as
plantações e os pastores. Zeus preocupou-se com o desespero de Deméter e permitiu
que ela descesse à mansão dos mortos. Deméter não conseguiu arrancar Perséfone de
Hades, mas negociou com ele a permissão da filha ficar metade do ano com a mãe, a
outra metade com o esposo. Desde então, quando Perséfone está na superfície, a
natureza viceja e, quando ela retorna aos infernos, a Terra fica estéril.
Fonte: FRANCHINI, S.A. As grandes histórias da mitologia greco-romana.
POA: L&PM, 2012. p. 38-39. (adaptado)

O mito de Perséfone permite concluir que
a) os gregos e os romanos ignoravam os mitos como forma de explicação dos
fenômenos naturais.
b) os mitos greco-romanos, assim como os hebraicos, tinham apenas objetivos
religiosos e não serviam para compreender a sociedade e o mundo natural.
c) a existência dos infernos é um mito de origem hebraica e foi assimilada
pelo
mundo greco-romano apenas a partir da expansão romana no Oriente.
d) as figuras da mitologia muitas vezes representam forças da natureza e
configuram um entendimento fantástico do mundo físico e natural.
e) as estações do ano – primavera, verão, outono e inverno – foram criações
divinas, estabelecidas por Zeus para castigar o orgulho dos homens.
3. (Ufpe) A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um
pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade e a ética. Além
de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos pensadores merecem ser citados e discutidos,
como os sofistas, que:
a) defenderam a liberdade de expressão, embora estivessem ligados à aristocracia
ateniense, contrária à ampliação da cidadania.
b) construíram reflexões sobre o comportamento humano que serviram de base
para Aristóteles pensar a sua metafísica.
c) criticaram a existência de verdades absolutas, afirmando ser o homem a medida
de todas as coisas.
d) ajudaram a consolidar o pensamento conservador grego, reafirmando a
importância da mitologia.
e) formularam princípios éticos, revolucionários para a época e de grande
significado para o pensamento de Platão.
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4. (Puccamp) "Um texto cuneiforme atribui a ð o valor de 3(1/8), e os egípcios tinham a
fórmula para a área A do círculo
A = (8/9 d)2
sendo ‘d’ o diâmetro. Um jônio poderia ter acesso a esse conhecimento elementar em
postos avançados gregos como, por exemplo, em Al Mina, na Síria, ou em Náucratis, no
Egito, ou talvez em Sardes, na Lídia, que segundo Heródoto era visitada por muitos
'sofistas'."
(Jones Hugh Lloyd. "O mundo grego". Trad.: Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1965, p. 136)

Na Grécia Antiga, um dos mais importantes representantes dos sofistas foi Protágoras
de Abdera, que afirmava que "o homem é a medida de todas as coisas."
No contexto histórico que marcou o século V a.C., os sofistas
a) forneceram elementos fundamentais para o desenvolvimento da democracia, por
terem valorizado sobretudo o espírito crítico, a palavra e as técnicas de argumentação.
b) desempenharam um papel importante na difusão das obras de Homero, ao
reforçarem a importância da mitologia e dos deuses como elementos unificadores
do povo grego.
c) contribuíram para o fortalecimento do sistema monárquico, visto que idealizaram
um sistema de leis que beneficiou amplamente a aristocracia rural,
principalmente nas cidades de Tebas e Atenas.
d) foram perseguidos e condenados à morte, uma vez que pregavam o monoteísmo e
questionavam qualquer tipo de Estado, de lei e de autoridade sobre os homens.
e) exerceram grande influência sobre os legisladores gregos, que adotaram medidas
drásticas para a unificação do poder político e para o desaparecimento das
cidades-estado.
5. (Ufscar) O legado da Grécia à filosofia ocidental é a filosofia ocidental.
(Bernard Williams. In: Finley M.I. "O legado da Grécia", 1998.)

A afirmação baseia-se no fato de que
a) a filosofia moderna ocidental, apesar de ter deixado o pensamento filosófico
grego para trás, recupera como princípio básico o legado mítico dos helenos.
b) os filósofos gregos foram lidos pelos romanos, depois negados pela tradição
românica medieval e, posteriormente, recuperados por iluministas como Voltaire
e Diderot.
c) os gregos foram os criadores de quase todos os campos importantes do
conhecimento filosófico, como a metafísica, a lógica, a ética e a filosofia política.
d) os sofistas, como Sócrates e Platão, responsáveis pela produção de obras no
campo da mitologia, consolidaram os princípios da filosofia ocidental moderna.
e) a metafísica de Platão tem estruturado, até hoje, as bases conceituais e filosóficas
do pensamento científico e tecnológico contemporâneo ocidental.

6. (Ufc ) Leia o trecho a seguir: "Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas, a
maior é o homem! Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele avança, e
arrasta as vagas imensas que surgem ao redor! Géia, a suprema divindade, que todas as mais
supera, na sua eternidade, ele [o homem] a corta com suas chamas."
(Sófocles, "Antígona." São Paulo. Edições de Ouro, S.d. p. 164)

Com base no texto, a respeito da cultura grega, é correto afirmar que:
a) a força de expressão da cultura erudita extinguiu a influência e a herança da
mitologia.
b) o valor da ação humana dependia de sua adaptação às imposições estabelecidas
pela religião.
c) a liberdade de expressão, na Grécia, destacava o homem como a medida de todas
as coisas.
d) a unidade política grega e a centralidade do poder decorriam da valorização do
homem.
e) a democracia grega estimulou as reações contra o politeísmo.
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7. (Uel) Leia os textos a seguir.
Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede
irresvalável sempre.
HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.91.

Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois mundos: Orum, espaço sagrado
dos orixás, e Aiyê, que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o
deus supremo, o orixá Oduduá veio à Terra trazendo uma cabaça com ingredientes especiais,
entre eles a terra escura que jogaria sobre o oceano para garantir morada e sustento aos
homens.
“A Criação do Mundo”. SuperInteressante. jul. 2008. Disponível em:
<http://super.abril.com.br/religiao/criacaomundo-447670.shtm>. Acesso em: 1 abr. 2014.

No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma de um ovo de galinha. Dentro
do ovo estavam Yin e Yang, as duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são
escuridão e luz, feminino e masculino, frio e calor, seco e molhado.
PHILIP, N. O Livro Ilustrado dos Mitos: contos e lendas do mundo. Ilustrado por Nilesh Mistry. Trad. de Felipe
Lindoso. São Paulo: Marco Zero, 1996. p.22.

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem do mito para o logos na
filosofia, considere as afirmativas a seguir.
I. As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas são
genealogias que concebem o nascimento ordenado dos seres; são discursos que
buscam o princípio que causa e ordena tudo que existe.
II. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em
um passado remoto e impreciso, em geral grandes feitos apresentados como
fundamento e começo da história de dada comunidade.
III. Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de
expressar determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com
frequência, algo mais do que uma opinião provável ao exprimir o vir-a-ser.
IV. Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício
desprovido de qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em
que inexiste relação entre o real e o narrado.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
8. (Unioeste) “O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades
espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser
visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de ‘estar
no mundo’ ou as relações sociais”. Everado Rocha.
Mediante essa definição geral de mito é correto afirmar que
a) as sociedades com conhecimentos científico, tecnológico e filosófico complexamente
constituídos não possuem mitos, pois eliminaram as duvidas e os paradoxos.
b) Platão, um dos filósofos mais estudados e influentes do pensamento ocidental,
não recorria aos mitos em seus diálogos, apesar de ter sido o primeiro a utilizar o
termo mitologia.
c) alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referências para a
vida de muitas pessoas mesmo no século XXI.
d) as sociedades antigas, ocidentais e orientais, foram fundadas sobre o mesmo mito
primitivo, variando, apenas, os nomes de seus personagens.
e) todas as afirmações acima estão corretas.
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9. (Uel) Leia atentamente os textos abaixo, respectivamente, de Platão e de Aristóteles:
[...] a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia.
(PLATÃO. Teeteto. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade Federal do Pará, 1973. p. 37.)

Com efeito, foi pela admiração que os homens começaram a filosofar tanto no princípio como
agora; perplexos, de início, ante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e
enunciaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol e das estrelas,
assim como a gênese do universo.
E o homem que é tomado de perplexidade e admiração julga-se ignorante (por isso o amigo dos
mitos é, em certo sentido, um filósofo, pois também o mito é tecido de maravilhas); portanto,
como filosofavam para fugir à ignorância, é evidente que buscavam a ciência a fim de saber, e
não com uma finalidade utilitária.
(ARISTÓTELES. Metafísica. Livro I. Tradução Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969. p. 40.)

Com base nos textos acima e nos conhecimentos sobre a origem da filosofia, é correto
afirmar:
a) A filosofia surgiu, como a mitologia, da capacidade humana de admirar-se com o
extraordinário e foi pela utilidade do conhecimento que os homens fugiram da
ignorância.
b) A admiração é a característica primordial do filósofo porque ele se espanta diante
do mundo das ideias e percebe que o conhecimento sobre este pode ser vantajoso
para a aquisição de novas técnicas.
c) Ao se espantarem com o mundo, os homens perceberam os erros inerentes ao
mito, além de terem reconhecido a impossibilidade de o conhecimento ser
adquirido pela razão.
d) Ao se reconhecerem ignorantes e, ao mesmo tempo, se surpreenderem diante do
anseio de conhecer o mundo e as coisas nele contidas, os homens foram tomados
de espanto, o que deu início à filosofia.
e) A admiração e a perplexidade diante da realidade fizeram com que a reflexão
racional se restringisse às explicações fornecidas pelos mitos, sendo a filosofia
uma forma de pensar intrínseca às elaborações mitológicas.
10. (Unicentro) “Primeiro foi o espanto, depois o despertar crítico e a decepção. O ser humano
queria uma explicação para o mundo, uma ordem para o caos. Ele queria, enfim, a verdade.
Essa busca da verdade tornou-se cada vez mais exigente com o conhecimento que adquiria e
transmitia. Ambicioso, o homem sentia uma necessidade crescente de entender e explicar de
maneira clara, coerente e precisa. Essa busca do saber fez nascer a filosofia.”
(COTRIM. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 16ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006 - pp.49-50.).

Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a atitude filosófica.
a) O conhecimento filosófico é uma conquista recente da humanidade: no
pensamento grego antigo, filosofia e mitologia encontravam-se unidas e só vieram
a se separar no século XVII, com a ciência galileana.
b) A atitude filosófica caracteriza-se pela passagem do senso comum para o bom
senso: enquanto o senso comum é conhecimento acrítico e fragmentário da
realidade, o bom senso trata de organizá-lo criticamente em um todo coerente, o
qual podemos chamar de filosofia de vida.
c) A dúvida e a incerteza do pensamento caracterizam exemplarmente a atitude
filosófica: “Só sei que nada sei” é, desde Sócrates, a proposição que expressa o
método, por excelência, da filosofia.
d) As indagações filosóficas se realizam de modo não sistemático, são perguntas
sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir.
e) A exigência de rigor, clareza e crítica é própria da atitude filosófica. Em seu
exercício ordinário, a filosofia é essencialmente teórica, mas isso não significa que
ela esteja à margem do real (do mundo).
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