
Do Mito à Filosofia

1. UFU – 2011
Leia o texto e as assertivas abaixo a respeito das relações entre o nascimento da filosofia
e  a  mitologia.  O  nascimento  da  filosofia  na  Grécia  é  marcado  pela  passagem  da
cosmogonia para a cosmologia. A cosmogonia, típica do pensamento mítico, é descritiva e
explica como do caos surge o cosmos, a partir da geração dos deuses, identificados às
forças da natureza. Na cosmologia, as explicações rompem com a religiosidade: a arché
(princípio) não se encontra mais na ordem do tempo mítico, mas significa princípio teórico,
enquanto fundamento de todas as coisas. Daí a diversidade de escolas filosóficas, dando
origem a fundamentações conceituais (e portanto abstratas) muito diferentes entre si.
ARANHA, M. L. A; MARTINS, M. H. P. Filosofando. São Paulo: Moderna, 1993, p. 93.
I - Uma corrente de pensamento afirma que houve ruptura completa entre mito e filosofia,
tal corrente é a que defende a tese do milagre grego.
II - Outra corrente de pensamento afirma que não houve ruptura completa entre mito e
filosofia, mas certa continuidade, é a que defende a tese do mito noético.
Assinale a alternativa correta.
A) I é falsa e II verdadeira.
B) I é verdadeira e II falsa.
C) I e II são verdadeiras.
D) I e II são falsas.
RESPOSTA: C

2. UFU – 2010
A relação entre mito e filosofia é objeto de polêmica entre muitos estudiosos ainda hoje.
Para alguns, a filosofia nasceu da ruptura com o pensamento mítico (teoria do “milagre
grego”); para outros, houve uma continuidade entre mito e filosofia, ou seja, de alguma
forma os mitos continuaram presentes  – seja como forma, seja como conteúdo – no
pensamento  filosófico.  A  partir  destas  informações,  assinale  a  alternativa  que  NÃO
contenha um exemplo de pensamento mítico no pensamento filosófico.
A) Parmênides afirma: “Em primeiro lugar, criou (a divindade do nascimento ou do amor)
entre todos os deuses, a Eros...”
B) Platão propõe algumas teses como a teoria da reminiscência e a transmigração das
almas.
C) Heráclito afirma: “As almas aspiram o aroma do Hades”.
D) Aristóteles divide a ciência em três ramos: o teorético, o prático e o poético.
RESPOSTA: D

3. 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
RESPOSTA: D


