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O mito é a primeira explicação, produzida pela humanidade, para justificar a existência 
dos fenômenos que rondavam o nosso mundo. A principal característica desse tipo de 
explicação era o discurso fabuloso, ilógico, sobrenatural, não racional. Geralmente, 
acreditava-se numa pessoa mais experiente que tinha autoridade por ter testemunhado o 
fato que está narrando ou por ter recebido a notícia de quem testemunhou os 
acontecimentos narrados. 
 
A Filosofia nasce da necessidade de explicar os fenômenos de forma racional e lógica, 
saindo do mundo mágico e misterioso da mitologia. Mas não podemos deixar de 
considerar que a mitologia provoca o surgimento do pensamento filosófico. 
 
A filosofia, então, vai dando os seus primeiros passos com os filósofos pré-socráticos e 
se paradigmatiza com Sócrates que acreditando nas potencialidades da razão aponta o 
caminho para uma vida ética a partir do controle dos instintos. O pensamento racional já 
estava instaurado na Grécia antiga. 
 
Os pós-socráticos, em especial, Platão e Aristóteles, vão criar escolas filosóficas com 
perspectivas bem diferenciadas demonstrando assim que a principal característica da 
filosofia é a produção de ideias e o debate público dessas indagações sobre a vida, a 
morte, o bem, o mal, o quente, o frio, o Ser e o Devir, a existência e essência... 
 
As principais questões apresentadas por Platão na sua filosofia são: a preocupação com 
a política e os rumos do Estado, a ética, a estética , desconfia dos sentidos e recusa a 
passagem da sensação ao conceito, não se interessa pelo estudo da natureza, antecipa-se 
ao método de Descartes (1596- 1650) e acredita num mundo transcendente,  onde estão 
as idéias inatas (nascidas conosco) nas quais se concentra toda a realidade, a razão 
aniquila e destrói as paixões. Sair da caverna é alcançar o mundo das ideias.  
 
Aristóteles, mesmo sendo discípulo de Platão, não vai concordar com o seu pensamento 
apresentando um outro olhar sobre a filosofia que se caracteriza pela: vocação 
naturalista, observação do mundo físico/ concreto, onde os conceitos são tirados da 
experiência mediante a evidência, se interessa pelo estudo da natureza, o verdadeiro 
conhecimento vem da experiência, a razão governa e domina as paixões. “Nada está na 
mente que não tenha passado pelos sentidos”. 
 
A partir dessas diferenças entre as concepções filosóficas de Platão e Aristóteles vamos 
construindo vários questionamentos sobre a origem e a verdade das coisas como: o que 
vem primeiro a idéia ou realidade, o conceito ou a experiência?  os sentidos enganam? o 
que vejo não é verdadeiro, mas sim uma representação do que penso? preciso 
experimentar primeiro as coisas  para depois criar os conceitos?  
 
Assim a filosofa vai consolidando as suas escolas. Empirismo, Racionalismo, 
Existencialismo, Idealismo e vários outros “ismos” presentes na teoria do 
conhecimento. 
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