


SURGIMENTO DA
FILOSOFIA



Contexto

• Fatores Históricos: 
• Moeda (símbolo abstrato) 
• Escrita 
• Calendário 
• Polis:  Ágora – Democracia (iguais perante a lei)

Guardião da Verdade
X

Discurso Público



Características

• Método: Caráter crítico – Racionalidade

• EIXOS DE ESTUDO
• POLÍTICA
• ESTÉTICA

• ÉTICA & MORAL
• LÓGICA

• EPISTEMOLOGIA
• ONTOLOGIA



(Unesp 2021) Texto 1 O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência.

Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar

conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A

filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. (Gilles

Deleuze e Félix Guattari. O que é a filosofia?, 2007.) Texto 2 A língua é um “como” se

pensa, enquanto que a cultura é “o quê” a sociedade faz e pensa. A língua, como meio,

molda o pensamento na medida em que pode variar livremente. A língua é o molde dos

pensamentos. (Rodrigo Tadeu Gonçalves. Perpétua prisão órfica ou Ênio tinha três

corações, 2008. Adaptado.) Os textos levantam questões que permitem identificar

uma característica importante da reflexão filosófica, qual seja, que

a) a mutabilidade da linguagem amplia o conhecimento do mundo.

b) a cultura é constituída a partir da especulação teórica.

c) o conhecimento evolui a partir do desenvolvimento tecnológico.

d) a filosofia estabelece as balizas e diretrizes do fazer científico.

e) os conceitos são permanentes e derivados de verdades preestabelecidas.



(Unesp 2021) Texto 1 O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência.

Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar

conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A

filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. (Gilles

Deleuze e Félix Guattari. O que é a filosofia?, 2007.) Texto 2 A língua é um “como” se

pensa, enquanto que a cultura é “o quê” a sociedade faz e pensa. A língua, como meio,

molda o pensamento na medida em que pode variar livremente. A língua é o molde dos

pensamentos. (Rodrigo Tadeu Gonçalves. Perpétua prisão órfica ou Ênio tinha três

corações, 2008. Adaptado.) Os textos levantam questões que permitem identificar

uma característica importante da reflexão filosófica, qual seja, que

a) a mutabilidade da linguagem amplia o conhecimento do mundo.

b) a cultura é constituída a partir da especulação teórica.

c) o conhecimento evolui a partir do desenvolvimento tecnológico.

d) a filosofia estabelece as balizas e diretrizes do fazer científico.

e) os conceitos são permanentes e derivados de verdades preestabelecidas.



(Ufu 2020) “[...] em lugar de querer apresentar a filosofia como inovação radical, como

queria Burnet; e também, em lugar de apresentar a filosofia como pura continuação do

herdado, como queria Conford quando afirma que a filosofia era continuação racional

do que os mitos narravam, Vernant apresenta as condições históricas, culturais e

políticas que marcaram o surgimento da filosofia.” CHAUÍ, Marilena. Introdução à

Filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Cia das Letras, 2002. p. 36.

(Adaptado) - De acordo com o excerto acima, a terceira corrente compreende o

surgimento da Filosofia de um modo diferente de suas antecessoras, pois

considera que a origem da Filosofia foi

a) promovida pela influência oriental e pelo fenômeno do milagre grego.

b) impulsionada pela genialidade do povo grego sem influência externa.

c) decorrente da história e não do súbito despertar do espírito helênico.

d) provocada pela expansão do domínio grego sobre os povos bárbaros.



(Ufu 2020) “[...] em lugar de querer apresentar a filosofia como inovação radical, como

queria Burnet; e também, em lugar de apresentar a filosofia como pura continuação do

herdado, como queria Conford quando afirma que a filosofia era continuação racional

do que os mitos narravam, Vernant apresenta as condições históricas, culturais e

políticas que marcaram o surgimento da filosofia.” CHAUÍ, Marilena. Introdução à

Filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Cia das Letras, 2002. p. 36.

(Adaptado) - De acordo com o excerto acima, a terceira corrente compreende o

surgimento da Filosofia de um modo diferente de suas antecessoras, pois

considera que a origem da Filosofia foi

a) promovida pela influência oriental e pelo fenômeno do milagre grego.

b) impulsionada pela genialidade do povo grego sem influência externa.

c) decorrente da história e não do súbito despertar do espírito helênico.

d) provocada pela expansão do domínio grego sobre os povos bárbaros.



(Enem PPL 2016) O aparecimento da pólis, situado entre os séculos VIII e VII a.C.,

constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Certamente, no

plano intelectual como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os

homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos

gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. VERNANT, J.-P. As origens do

pensamento grego. Rio de Janeiro: Difel, 2004 (adaptado). Segundo Vernant, a

filosofia na antiga Grécia foi resultado do(a)

a) constituição do regime democrático.

b) contato dos gregos com outros povos.

c) desenvolvimento no campo das navegações.

d) aparecimento de novas instituições religiosas.

e) surgimento da cidade como organização social.



(Enem PPL 2016) O aparecimento da pólis, situado entre os séculos VIII e VII a.C.,

constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Certamente, no

plano intelectual como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os

homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos

gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. VERNANT, J.-P. As origens do

pensamento grego. Rio de Janeiro: Difel, 2004 (adaptado). Segundo Vernant, a

filosofia na antiga Grécia foi resultado do(a)

a) constituição do regime democrático.

b) contato dos gregos com outros povos.

c) desenvolvimento no campo das navegações.

d) aparecimento de novas instituições religiosas.

e) surgimento da cidade como organização social.



(Unicamp 2014) A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do

pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da

supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera

opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da Filosofia.(Adaptado de

Gerd A. Bornheim, Introdução ao filosofar. Porto Alegre: Editora Globo, 1970, p. 11.) - A

partir do texto, é correto afirmar que:

a) A Filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos equivalentes.

b) A dúvida é necessária para o pensamento filosófico, por ser espontânea e dispensar o rigor

metodológico.

c) O espírito crítico é uma característica da Filosofia e surge quando opiniões e verdades são

coincidentes.

d) A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento

filosófico moderno.



(Unicamp 2014) A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do

pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da

supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera

opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da Filosofia.(Adaptado de

Gerd A. Bornheim, Introdução ao filosofar. Porto Alegre: Editora Globo, 1970, p. 11.) - A

partir do texto, é correto afirmar que:

a) A Filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos

equivalentes.

b) A dúvida é necessária para o pensamento filosófico, por ser espontânea e dispensar

o rigor metodológico.

c) O espírito crítico é uma característica da Filosofia e surge quando opiniões e

verdades são coincidentes.

d) A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do

pensamento filosófico moderno.



(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.



(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.



(Ueg 2013) O surgimento da filosofia entre os gregos (Séc. VII a.C.) é marcado por

um crescente processo de racionalização da vida na cidade, em que o ser humano

abandona a verdade revelada pela codificação mítica e passa a exigir uma explicação

racional para a compreensão do mundo humano e do mundo natural. Dentre os

legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se:

a) a concepção política expressa em A República, de Platão, segundo a qual os mais fortes

devem governar sob um regime político oligárquico.

b) a criação de instituições universitárias como a Academia, de Platão, e o Liceu, de

Aristóteles.

c) a filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos como legado a recusa de uma fé

inabalável na razão humana e a crença de que sempre devemos acreditar nos sentimentos.

d) a recusa em apresentar explicações preestabelecidas mediante a exigência de que, para

cada fato, ação ou discurso, seja encontrado um fundamento racional.



(Ueg 2013) O surgimento da filosofia entre os gregos (Séc. VII a.C.) é marcado por

um crescente processo de racionalização da vida na cidade, em que o ser humano

abandona a verdade revelada pela codificação mítica e passa a exigir uma explicação

racional para a compreensão do mundo humano e do mundo natural. Dentre os

legados da filosofia grega para o Ocidente, destaca-se:

a) a concepção política expressa em A República, de Platão, segundo a qual os mais

fortes devem governar sob um regime político oligárquico.

b) a criação de instituições universitárias como a Academia, de Platão, e o Liceu, de

Aristóteles.

c) a filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos como legado a recusa de uma fé

inabalável na razão humana e a crença de que sempre devemos acreditar nos

sentimentos.

d) a recusa em apresentar explicações preestabelecidas mediante a exigência de

que, para cada fato, ação ou discurso, seja encontrado um fundamento racional.



(Uem 2013) Para Jean Pierre Vernant, o nascimento da filosofia, apesar de ser

considerado um “milagre” grego, está ligado a condições históricas bem definidas.

Entre as novidades materiais da época, destacam-se a moeda e a escrita, e, no plano

político, a isonomia e a isegoria. Sobre o surgimento da filosofia na Grécia,

assinale o que for correto.

01) O surgimento da filosofia pode ser entendido como passagem da palavra mágica

(inspirada por deus) à palavra dialogada (discutida pelos homens).

02) A ágora, ou praça pública, é um lugar de debate político onde se discutiam os interesses

dos cidadãos.

04) A assembleia dos guerreiros, que dava aos participantes direitos iguais, é considerada um

modelo de isonomia e de isegoria.

08) A economia pré-monetária e a oralidade marcam um modelo de pensamento mítico e

concreto.

16) Os primeiros filósofos são os sofistas, que apresentam, na academia de Atenas, um

compêndio de fragmentos sobre a metafísica.



(Uem 2013) Para Jean Pierre Vernant, o nascimento da filosofia, apesar de ser

considerado um “milagre” grego, está ligado a condições históricas bem definidas.

Entre as novidades materiais da época, destacam-se a moeda e a escrita, e, no plano

político, a isonomia e a isegoria. Sobre o surgimento da filosofia na Grécia,

assinale o que for correto.

01) O surgimento da filosofia pode ser entendido como passagem da palavra mágica

(inspirada por deus) à palavra dialogada (discutida pelos homens).

02) A ágora, ou praça pública, é um lugar de debate político onde se discutiam os

interesses dos cidadãos.

04) A assembleia dos guerreiros, que dava aos participantes direitos iguais, é

considerada um modelo de isonomia e de isegoria.

08) A economia pré-monetária e a oralidade marcam um modelo de pensamento

mítico e concreto.

16) Os primeiros filósofos são os sofistas, que apresentam, na academia de Atenas,

um compêndio de fragmentos sobre a metafísica.



(Unioeste 2010) Pode-se afirmar que a Filosofia é filha da cidade-estado grega (pólis). A pólis grega surgiu entre

os séculos VIII e VII a.C., e os primeiros filósofos surgiram por volta do século VI a.C. nas colônias gregas. O texto

abaixo indica algumas das características da pólis que propiciaram o surgimento da Filosofia: “A pólis se faz pela

autonomia da palavra, não mais a palavra mágica dos mitos, palavra dada pelos deuses e, portanto, comum a todos,

mas a palavra humana do conflito, da discussão, da argumentação. A expressão da individualidade por meio do debate

engendra a política, libertando o homem dos exclusivos desígnios divinos, para ele próprio tecer o seu destino na praça

pública. O saber deixa de ser sagrado e passa a ser objeto de discussão; a instauração dessa ordem humana dá origem

ao cidadão da pólis, figura inexistente no mundo coletivista da comunidade tribal.” (M. L. A. Aranha; M. H. P. Martins) -

Considerando o texto acima, é incorreto afirmar que

a) para a Filosofia, os critérios de argumentação e de explicação são os princípios e regras da

razão que devem ser aplicados nas discussões públicas por meio da linguagem.

b) a verdade não deve ser imposta como um decreto divino, mas discutida, criticada e

demonstrada pelos cidadãos.

c) o surgimento da Filosofia na Grécia ocorreu de forma inesperada, isolada e excepcional, sem

relação com seu momento histórico: foi o chamado “milagre grego”.

d) a liberdade e a autonomia política do cidadão estão estreitamente ligadas à sua autonomia

de pensamento.

e) o mito e o sagrado, na explicação do homem e do mundo, contrapõem-se aos argumentos e

demonstrações filosóficos.



(Unioeste 2010) Pode-se afirmar que a Filosofia é filha da cidade-estado grega (pólis). A pólis grega surgiu entre

os séculos VIII e VII a.C., e os primeiros filósofos surgiram por volta do século VI a.C. nas colônias gregas. O texto

abaixo indica algumas das características da pólis que propiciaram o surgimento da Filosofia: “A pólis se faz pela

autonomia da palavra, não mais a palavra mágica dos mitos, palavra dada pelos deuses e, portanto, comum a todos,

mas a palavra humana do conflito, da discussão, da argumentação. A expressão da individualidade por meio do debate

engendra a política, libertando o homem dos exclusivos desígnios divinos, para ele próprio tecer o seu destino na praça

pública. O saber deixa de ser sagrado e passa a ser objeto de discussão; a instauração dessa ordem humana dá origem

ao cidadão da pólis, figura inexistente no mundo coletivista da comunidade tribal.” (M. L. A. Aranha; M. H. P. Martins) -

Considerando o texto acima, é incorreto afirmar que

a) para a Filosofia, os critérios de argumentação e de explicação são os princípios e

regras da razão que devem ser aplicados nas discussões públicas por meio da

linguagem.

b) a verdade não deve ser imposta como um decreto divino, mas discutida, criticada e

demonstrada pelos cidadãos.

c) o surgimento da Filosofia na Grécia ocorreu de forma inesperada, isolada e

excepcional, sem relação com seu momento histórico: foi o chamado “milagre grego”.

d) a liberdade e a autonomia política do cidadão estão estreitamente ligadas à sua

autonomia de pensamento.

e) o mito e o sagrado, na explicação do homem e do mundo, contrapõem-se aos

argumentos e demonstrações filosóficos.



(Unioeste 2009) “A filosofia surgiu gradualmente a partir da superação dos mitos,

rompendo em parte com a teodiceia. Outras civilizações apresentaram alguma forma

de pensamento filosófico, contudo, sempre ligado à tradição religiosa. A filosofia, por

sua vez, abandona e supera a crença mítica e abraça a razão e a lógica como

pressupostos básicos para o pensar”. (E. C. Santos & O. Cardoso) - Assinale a

alternativa que não descreve um fator que propiciou o surgimento da Filosofia na

Grécia no século VI a.C.

a) A vivência do espaço público e o uso do discurso como instrumento de cidadania.

b) A unificação e a centralização do Estado grego, com o enfraquecimento das Cidades-Estado.

c) A superação da visão mitológica de mundo, seja por sua racionalização, seja por sua

substituição.

d) A ideia de um Cosmo regido por regras e leis universais.

e) A valorização da razão como um pensar metódico e sistemático, sujeito a regras e leis

universais.



(Unioeste 2009) “A filosofia surgiu gradualmente a partir da superação dos mitos,

rompendo em parte com a teodiceia. Outras civilizações apresentaram alguma forma

de pensamento filosófico, contudo, sempre ligado à tradição religiosa. A filosofia, por

sua vez, abandona e supera a crença mítica e abraça a razão e a lógica como

pressupostos básicos para o pensar”. (E. C. Santos & O. Cardoso) - Assinale a

alternativa que não descreve um fator que propiciou o surgimento da Filosofia na

Grécia no século VI a.C.

a) A vivência do espaço público e o uso do discurso como instrumento de cidadania.

b) A unificação e a centralização do Estado grego, com o enfraquecimento das

Cidades-Estado.

c) A superação da visão mitológica de mundo, seja por sua racionalização, seja por sua

substituição.

d) A ideia de um Cosmo regido por regras e leis universais.

e) A valorização da razão como um pensar metódico e sistemático, sujeito a regras e

leis universais.



(Unioeste 2009) “A filosofia nasceu como uma forma de pensar específica, como

interrogação sobre o próprio homem como ser no mundo, quando o homem passou a

confrontar-se com as entidades míticas e religiosas e procurou uma explicação racional

para a sua existência e a existência das coisas”. (A. A. P. Mendes) Sobre a Filosofia, é

incorreto afirmar que:

a) a Filosofia é uma reflexão crítica sobre o conhecimento, sobre a ação e sobre o Ser.

b) a ciência atual superou completamente o pensamento filosófico.

c) a Filosofia pode ser considerada a superação do pensamento mítico.

d) a Filosofia nasceu na Grécia do século VI a.C.

e) a Filosofia sofreu mudanças desde seu surgimento.



(Unioeste 2009) “A filosofia nasceu como uma forma de pensar específica, como

interrogação sobre o próprio homem como ser no mundo, quando o homem passou a

confrontar-se com as entidades míticas e religiosas e procurou uma explicação racional

para a sua existência e a existência das coisas”. (A. A. P. Mendes) Sobre a Filosofia, é

incorreto afirmar que:

a) a Filosofia é uma reflexão crítica sobre o conhecimento, sobre a ação e sobre o Ser.

b) a ciência atual superou completamente o pensamento filosófico.

c) a Filosofia pode ser considerada a superação do pensamento mítico.

d) a Filosofia nasceu na Grécia do século VI a.C.

e) a Filosofia sofreu mudanças desde seu surgimento.



(Uece 2020) Leia a seguinte passagem, que relaciona o regramento democrático ao desenvolvimento de uma

prática social baseada na razão: “A democracia representa exatamente a possibilidade de se resolverem, através do

entendimento mútuo, e de leis iguais para todos, as diferenças e divergências existentes em nome de um interesse

comum. As decisões serão tomadas por consenso, o que acarreta persuadir, convencer, justificar, explicar.

Anteriormente, havia a imposição, a violência, a obediência. A linguagem, o diálogo e a discussão rompem com a

violência na medida em que todos os falantes têm, no diálogo, os mesmos direitos (isegoria): interrogar, questionar,

contra-argumentar. A razão se sobrepõe à força”. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia: dos pré-

socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar Ed.1998. Adaptado. Considerando a passagem acima,

analise as seguintes afirmações:

I. O surgimento de todas as formas de manifestação cultural, entre elas a filosofia, a arte e a

narrativa histórica deve ser entendido a partir do contexto social e histórico no qual

determinada sociedade está imersa.

II. O alvorecer da filosofia, no mundo antigo, teve como motivação o desenvolvimento de uma

vida social democrática, mais voltada à harmonia e conciliação de interesses diversos, o que

requeria o uso do argumento racional.

III. O processo democrático na Grécia antiga inaugurou a obediência ao poder de todos e para

todos e isso se refletiu no surgimento de um pensamento racional que, embora fosse

inovador, continuava prisioneiro de uma visão autoritária de sociedade.

É correto o que se afirma em

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



(Uece 2020) Leia a seguinte passagem, que relaciona o regramento democrático ao desenvolvimento de uma

prática social baseada na razão: “A democracia representa exatamente a possibilidade de se resolverem, através do

entendimento mútuo, e de leis iguais para todos, as diferenças e divergências existentes em nome de um interesse

comum. As decisões serão tomadas por consenso, o que acarreta persuadir, convencer, justificar, explicar.

Anteriormente, havia a imposição, a violência, a obediência. A linguagem, o diálogo e a discussão rompem com a

violência na medida em que todos os falantes têm, no diálogo, os mesmos direitos (isegoria): interrogar, questionar,

contra-argumentar. A razão se sobrepõe à força”. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia: dos pré-

socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar Ed.1998. Adaptado. Considerando a passagem acima,

analise as seguintes afirmações:

I. O surgimento de todas as formas de manifestação cultural, entre elas a filosofia, a

arte e a narrativa histórica deve ser entendido a partir do contexto social e histórico no

qual determinada sociedade está imersa.

II. O alvorecer da filosofia, no mundo antigo, teve como motivação o desenvolvimento

de uma vida social democrática, mais voltada à harmonia e conciliação de interesses

diversos, o que requeria o uso do argumento racional.

III. O processo democrático na Grécia antiga inaugurou a obediência ao poder de todos

e para todos e isso se refletiu no surgimento de um pensamento racional que, embora

fosse inovador, continuava prisioneiro de uma visão autoritária de sociedade.

É correto o que se afirma em

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



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: Leia o texto a seguir e responda à(s) próxima(s)

questão(ões). - De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe

tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter

surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o universo de repente tivesse surgido de

alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra

coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de

contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância

básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não

era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia

se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em

árvores frondosas ou flores multicoloridas.

Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo:

Companhia das Letras, 1995. p.43-44.



(Uel 2015) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da

filosofia, assinale a alternativa correta.

a) Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e

porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias

contadas acerca do mundo dos deuses.

b) Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica,

uma causa oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da

observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas.

c) Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século

VI a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua

enorme capacidade de transformação.

d) A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o

antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular

acerca dos primeiros princípios que originam todas as coisas.

e) Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio

originário único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os

olhos humanos podem observar no nascimento e na degeneração das coisas.
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(Uem-pas 2011) Aquilo que se estuda hoje como filosofia nas escolas nasceu na

Grécia antiga (aproximadamente no séc. VII a.C.), em um contexto cultural de

predomínio do pensamento mítico e da religião politeísta grega. Refletindo sobre a

ciência, questiona Chauí: “a Filosofia nasceu realizando uma transformação gradual

nos mitos gregos ou nasceu por uma ruptura radical com os mitos?” (CHAUÍ, M.

Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, p. 34). A respeito do surgimento da

filosofia e suas relações com o discurso mítico neste contexto grego, é correto

afirmar que

01) o discurso filosófico jamais se opôs ao discurso mítico, pois os filósofos eram sábios e

sacerdotes; logo, defensores das explicações míticas.

02) os primeiros filósofos gregos buscaram construir uma explicação racional para eventos que

eram explicados de forma mítica, enfatizando, nesta reflexão, a origem natural das coisas.

04) não se pode afirmar que houve uma ruptura radical entre a mitologia e a filosofia, pois a

filosofia dedica-se aos mesmos problemas da mitologia, porém com argumentos diferentes;

nesse aspecto, há uma continuidade temática entre elas.

08) filosofia e mitologia são discursos contrários, pois a filosofia nega o sobrenatural e busca

sempre combater qualquer tipo de divindade.

16) nas origens do pensamento filosófico grego se verifica uma substituição gradual, porém,

evidente, entre as explicações de natureza mítica, por explicações de caráter racional.
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(Ueap 2011) A filosofia surge na Grécia por volta do século VI a.C. Mudanças

sociais, políticas e econômicas favoreceram o seu surgimento. Dentre estas

mudanças, pode-se mencionar:

a) A estruturação do mundo rural, desenvolvimento do sistema escravagista e o

estabelecimento de uma aristocracia proprietária de terras.

b) A expansão da economia local fundada no desenvolvimento do artesanato, o fortalecimento

dos “demos” e da organização familiar patriarcal.

c) As disputas entre Atenas e Esparta, o desenvolvimento de Mecenas e do comércio jônico.

d) O uso da escrita alfabética, as viagens marítimas e a evolução do comércio e do artesanato.

e) O predomínio do pensamento mítico.
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(Uenp 2010) Considere as alternativas abaixo e assinale a única que não pode

ser considerada como causa do surgimento da filosofia na Grécia Clássica.

a) A filosofia pode ser considerada um “milagre grego”, sem ter qualquer relação com as circunstâncias

históricas específicas da civilização helênica, surgiu como desdobramento espontâneo de suas formas de

vida, devendo-se unicamente a genialidade do espírito grego.

b) Os poemas homéricos embora ricos em imaginação apenas raramente caem na descrição do monstruoso

e do disforme, o que é raro entre as manifestações artísticas dos povos antigos, isso indica, que já na

literatura homérica há uma preocupação com a harmonia, a proporção, o limite e a medida, categorias

fundamentais para o desenvolvimento da filosofia, principalmente da ontologia.

c) O orfismo, que era uma espécie de religião privada, praticada pelos gregos, acreditava na imortalidade da

alma, além disso, a religião órfica rompia com o naturalismo, e era difundida sem dogmas ou de custódios

dos dogmas, deixando ampla liberdade para o pensamento filosófico.

d) O surgimento da polis, principalmente o desenvolvimento da ideia de lei e de justiça como expressão da

vontade coletiva publica (democracia), e o consequente rompimento com modelos teocráticos de

organização do Estado, privilegiando o espaço publico e o debate coletivo de ideias, é fator fundamental

para o surgimento da filosofia entre os gregos.

e) Os gregos desenvolveram de forma considerável o pensamento cientifico na antiguidade clássica, por

exemplo: transformaram em matemática os expedientes práticos para medir, contar e calcular;

transformaram em astronomia aquilo que era pratica de adivinhação e previsão do futuro; transformaram

em medicina as práticas misteriosas de grupos religiosos relacionadas com o conhecimento das causas e

das curas das doenças.
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