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O que é Filosofia? 
 
“Com efeito, foi pela admiração (thauma) que os homens começaram a filosofar tanto no princípio 
como agora; perplexos, de início, ante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e 
anunciaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol, e das 
estrelas, assim como da gênese do universo. E o homem que é tomado de perplexidade e 
admiração julga-se ignorante; portanto, como filosofavam para fugir à ignorância, é evidente que 
buscavam a ciência a fim de saber, e não com uma finalidade utilitária.” 

(Aristóteles) 
 

 
“Dá-se o nome de mito a um relato de algo fabuloso que se supõe ter acontecido num passado 
remoto e quase sempre impreciso. Os mitos podem se referir a grandes feitos heroicos (no 
sentido grego de heroico) que são considerados, com frequência, como o fundamento e o começo 
da história de uma comunidade ou do gênero humano em geral. Podem ter como conteúdo 
fenômenos naturais, caso em que costumam ser apresentados de forma alegórica. Muito amiúde, 
os mitos comportam a personificação de coisas ou acontecimentos. Pode-se acreditar de boa-fé, 
e até literalmente, no conteúdo de um mito, aceitá-lo como um relato alegórico, ou rechaçá-lo, 
alegando que todo mito é falso.” 

(MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 478) 
 

1. (UEL-2005) Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características 
essenciais da compreensão de mundo grega que, posteriormente, se revelaram importantes para 
o surgimento da filosofia. 
II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se evidencia na própria 
religiosidade grega, na medida em que nem homens nem deuses são compreendidos como 
perfeitos. 
III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos 
similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, 
auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. 
IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que 
os gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer 
base religiosa. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 

 
2. (UEL-2003)“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 



 

 

 

  

 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Filosofia 
Monitora: Leidiane Oliveira 

02/02/2016 
 

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. 

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. 
 
 
3. (UNIFOR/98.1) A religião na Grécia antiga apresentou como características o: 

a) zoomorfismo, o monoteísmo e o totemismo; 
b) salvacionismo, o antroporfismo e o messianismo; 
c) ascenticismo, a mitologia e o animismo; 
d) antroporfismo, o politeísmo e a mitologia; 
e) animismo, o salvacionismo e o miscitismo 
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Gabarito  
1. A 
2. D 
3. D 


