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Tema: Mito e Filosofia

Conhecemos as características do pensamento mítico;

Compreendemos o modo de explicação da realidade do 
pensamento mítico; 

Conhecemos os principais mitos da Grécia Pré-Filosofia
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Objetivo: Conhecer as condições históricas que possibilitaram o 
surgimento da Filosofia na Grécia

Hipóteses do surgimento da Filosofia na Grécia Antiga; 

 Condições históricas que possibilitaram o surgimento da Filosofia na 
Grécia Antiga;

 Características da Filosofia nascente; 

Atividades de Fixação.
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A Filosofia possui data e local de 
nascimento:

• Data: Final do século VII e início do 
século VI antes de Cristo;

• Local: colônias gregas da Ásia Menor 
(particularmente as que formavam 
uma região denominada Jônia), na 
cidade de Mileto. 

• Primeiro Filósofo: Tales de Mileto.
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A dúvida é:

• O que tornou possível o surgimento 
da Filosofia na Grécia?

• Quais as condições materiais, isto é, 
econômicas, sociais, políticas e 
históricas que permitiram o 
surgimento da Filosofia na Grécia?
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Hipótese 1 -Influência oriental:
A filosofia nasceu de  transformações que os gregos operaram na sabedoria oriental

• Os gregos, povo comerciante e navegante, 
assimilaram, através das suas viagens, 
diversas contribuições dos egípcios, caldeus, 
babilônios, persas na área do conhecimento; 
além dos mistérios religiosos orientais 
referentes aos rituais de purificação da alma 
para livrá-la da reencarnação contínua e 
garantir-lhe o descanso eterno. 

• A Filosofia teria nascido pelas transformações 
que os gregos impuseram a esses 
conhecimentos.
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Hipótese 2- Milagre Grego
A filosofia surgiu na Grécia inesperadamente. 

• Apenas os gregos conseguiriam criar a filosofia.

• Os gregos foram um povo excepcional, sem 
nenhum outro semelhante a eles (nem antes e 
nem depois deles); 

• Os gregos foram os únicos a criar as ciências e a 
dar às artes uma elevação que nenhum outro 
povo conseguiu (nem antes e nem depois deles);

• Assim,  Filosofia surgiu inesperadamente na 
Grécia, sem que nada anterior a preparasse: um 
milagre. 
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Condições 
Históricas para o 

surgimento da 
Filosofia na Grécia
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• Os locais que os mitos diziam habitados por 
deuses, titãs e heróis eram, na verdade, 
habitados por outros seres humanos;

• As regiões dos mares que os mitos diziam 
habitados por monstros e seres fabulosos não 
possuíam nem monstros nem seres fabulosos; 

• A realidade passou  a exigir uma explicação 
sobre sua origem. Explicação que o mito já não 
podia oferecer.

Hipótese 1 – Viagens Marítimas
Desencantamento e desmistificação do mundo
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• O calendário é uma forma de calcular 
o tempo segundo as estações do ano, 
as horas do dia, os fatos importantes 
que se repetem;

•  Nova percepção do tempo: algo 
natural e não como um poder divino 
incompreensível. 

Hipótese 2– Invenção do Calendário
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• Permitiu uma forma de troca que 
não se realiza através das coisas 
concretas ou dos objetos concretos 
trocados por semelhança;

• A troca passou a exigir capacidade 
de raciocínio abstrato no cálculo. 

Hipótese 2– Invenção da moeda
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• Diminuiu o prestígio das famílias da 
aristocracia proprietária de terras, 
por quem e para quem os mitos 
foram criados; 

• Surge uma classe de comerciantes 
ricos que estimulou e patrocinou as 
artes, técnicas e conhecimentos; 
favorecendo um ambiente onde a 
Filosofia poderia surgir.

Hipótese 4 – Surgimento da Vida Urbana (Polis)
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• Diferentemente de outras escritas 
- como, por exemplo, os 
hieróglifos dos egípcios ou os 
ideogramas dos chineses -, a 
escrita alfabética não  representa 
uma imagem da coisa que está 
sendo dita, mas a idéia dela: o que 
dela se pensa. 

Hipótese 5 – Invenção da Escrita Alfabética
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• A idéia da lei como expressão da 
vontade de uma coletividade 
humana.

• O surgimento de um espaço público, 
que faz aparecer um novo tipo de 
palavra ou de discurso, diferente 
aquele que era proferido pelo mito.

• A política estimula um pensamento 
e um discurso que que devem ser 
públicos, ensinados, transmitidos, 
comunicados e discutidos.

Hipótese 6 – Invenção da Política
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Características da filosofia nascente

• Apenas a razão é o critério da explicação de 
alguma coisa;

• O que não é provado racionalmente, não é 
verdade;

• O filósofo deve justificar suas idéias provando 
que segue regras universais do pensamento.

• Recusa de explicações preestabelecidas: o 
problema deve ser sempre investigado.

15



01.Qual das alternativas abaixo não é uma condição histórica para o 
surgimento da Filosofia na Grécia? (Marque a alternativa correta)

a.(   ) A Invenção da Moeda.
b.(   ) O surgimento da via urbana.
c.(    ) Invenção da escrita alfabética.
d.(    ) A influência do cristianismo nascente. 
e.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Os gregos foram um povo excepcional, sem nenhum outro semelhante a eles, nem 
antes e nem depois. Assim, a Filosofia surgiu inesperadamente na Grécia, sem que 
nada anterior a preparasse. Afinal, os gregos foram os únicos a criar as ciências e a 
dar às artes uma elevação que nenhum outro povo conseguiu, nem antes e nem 
depois deles.

01.O texto acima se refere a qual hipótese para o surgimento da filosofia na 
Grécia? (Marque a alternativa correta)

a.(   ) Uma iluminação dos deuses.
b.(   ) Milagre grego.
c.(    ) Influência oriental. 
d.(    ) A influência do cristianismo nascente. 
e.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: Filosofia Grega - 
Período Socrático ou 

Antropológico – Sócrates

Objetivo: Conhecer a 
estrutura do pensamento 

filosófico de Sócrates. 
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