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O QUE É FILOSOFIA?



�Classificação etimológica: Philos: amor, amizade / Sophia: Sabedoria. De 
acordo com esse significado o termo filosofia remete-se a quem ama e 
busca a sabedoria como seu principal fundamento.

�Não há uma formula, embora seja um formalização sistemática do 
pensamento humano. 



O Pensador (francês: Le 
Penseur) é uma das mais 
famosas esculturas de 
bronze do escultor 
francês Auguste Rodin. 
Retrata um homem 
em meditação soberba, 
lutando com uma poderosa 
força interna.

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medita%C3%A7%C3%A3o


MITOLOGIA 
GREGA



O Mito é uma forma 
especial de explicar o 

ser humano e o 
Universo

 

Imaginação



�MITO: É uma palavra grega composta por mithos, cujo significado 
“acontecimento em um tempo primordial”, “relato”, isto é, é uma 
forma particular de discurso, proveniente das vivências religiosas dos 
povos antigos e da sua imaginação.

�No contexto da cultura grega, o mito era considerado um modo 
particular de ver e tentar compreender o mundo.

�Por ser uma manifestação cultural, o mito não seguia um rigor 
metodológico e um raciocínio elaborado



FUNÇÃO 
DO MITO 

�Acomodar e tranquilizar o 
homem.
�A busca de sentido através do 

mito.
�Os mitos estão ligados aos 

homens         Antropocêntrico e 
Antropomórficos. 

 



• (Ifsp 2011) Comparando-se mito e filosofia, é correto afirmar o seguinte:  
A -A autoridade do mito depende da confiança inspirada pelo narrador, ao passo que a 
autoridade da filosofia repousa na razão humana, sendo independente da pessoa do 
filósofo. 
 
B-Tanto o mito quanto a filosofia se ocupam da explicação de realidades passadas a 
partir da interação entre forças naturais personalizadas, criando um discurso que se 
aproxima do da história e se opõe ao da ciência

C-Enquanto a função do mito é fornecer uma explicação parcial da realidade, 
limitando-se ao universo da cultura grega, a filosofia tem um caráter universal, 
buscando respostas para as inquietações de todos os homens.

D-Mito e filosofia dedicam-se à busca pelas verdades absolutas e são, em essência, 
faces distintas do mesmo processo de conhecimento que culminou com o 
desenvolvimento do pensamento científico

E -A filosofia é a negação do mito, pois não aceita contradições ou fabulações, 
admitindo apenas explicações que possam ser comprovadas pela observação direta ou 
pela experiência.



FICA EM CASA !!!


