O QUE É A FILOSOFIA?
ETIMOLOGIA DA PALAVRA FILOSOFIA
A palavra filosofia é grega. É composta por duas outras: philo e sophia. Philo deriva-se de philia,
que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sophia quer dizer sabedoria e dela vem a
palavra sóphos, sábio. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber.
Filósofo: o que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber.
Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos (570 – 496 a.C.) a invenção da palavra filosofia.
Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem
desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos.
Dizia Pitágoras que três tipos de pessoas compareciam aos jogos olímpicos (a festa mais
importante da Grécia): as que iam para comerciar durante os jogos, ali estando apenas para servir aos seus
próprios interesses e sem preocupação com as disputas e os torneios; as que iam para competir, isto é, os
atletas e artistas (pois, durante os jogos também havia competições artísticas: dança, poesia, música,
teatro); e as que iam para contemplar os jogos e torneios, para avaliar o desempenho e julgar o valor dos
que ali se apresentavam. Esse terceiro tipo de pessoa, dizia Pitágoras, é como o filósofo.
Com isso, Pitágoras queria dizer que o filósofo não é movido por interesses comerciais; também
não é movido pelo desejo de competir - não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para
vencer competidores ou “atletas intelectuais”; mas é movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e
avaliar as coisas, as ações, a vida: em resumo, pelo desejo de saber.
O NASCIMENTO DA FILOSOFIA
O nascimento da filosofia se deu por volta do século VI antes de Cristo, na cidade de Mileto, e o
primeiro filósofo foi Tales de Mileto (623-546 a.C.). A filosofia nasce como uma cosmologia. A palavra
cosmologia é formada pela junção de duas palavras de origem grega: Kósmos, que significa mundo
ordenado; e Lógos, que é conhecimento, pensamento racional, discurso racional. Assim, Cosmologia é
conhecimento racional da ordem do mundo ou da Natureza. Ou seja, a Filosofia se ocupa inicialmente
com as questões acerca da origem do mundo e as causas das transformações na Natureza.
PASSAGEM DO SABER MÍTICO AO SABER FILOSÓFICO
A Filosofia representa a passagem do saber mítico (alegórico, fantástico, fantasioso) para o
pensamento racional (baseado no lógos, pensamento ou discurso racional, estudo). A palavra mito vem
do vocábulo grego mythos, que significa contar ou narrar algo. “Mito é uma narrativa que explica através
do apelo ao sobrenatural, ao divino e ao misterioso, a origem do universo, o funcionamento da natureza, o
surgimento de alguma coisa” (JAPIASSÚ; MARCONDES. Dicionário Básico de Filosofia. 2008, p.
183).
MITO: FORMA DE EXPLICAÇÃO
Há três mil anos, não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza
ou para os acontecimentos históricos, assim, para buscar um significado para esses fatos as pessoas se
utilizavam do mito como forma de explicação. A mitologia tentava explicar fatos que a ciência ainda não
havia explicado, porém, em suas tentativas de explicação sobre a realidade os mitos se utilizam de muita
simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Esse tipo de explicação já não atendia as novas
exigências da sociedade grega, os gregos não estavam mais contentes com as explicações mitológicas.
NECESSIDADE DE UMA NOVA EXPLICAÇÃO: A FILOSOFIA
“A partir da constatação de que os mitos não eram suficientes para responder às necessidades
humanas de conhecimento, surgiram as explicações filosóficas (por volta do século VI a.C.), que
utilizavam a capacidade de reflexão do Homem com o objetivo de conhecer a verdade. O que a
diferencia dos mitos é seu objetivo de explicar logicamente e racionalmente os fatos” (REALE,
História da Filosofia: filosofia pagã antiga, 2003, p. 25).
A Filosofia surge, portanto, quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade,
insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas

para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os fenômenos da Natureza, os acontecimentos
e as ações humanas podem ser conhecidos pela razão humana.
Em suma, a Filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era
algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao
contrário, podia ser conhecida por todos, através da razão; quando se descobriu que tal conhecimento
depende do uso correto da razão ou do pensamento e que a verdade poder ser conhecida por todos e pode
ser ensinada ou transmitida a todos.
A ATITUDE FILOSÓFICA
A maioria das pessoas não questiona suas crenças, seu valores, seus propósitos, seus sonhos e seu
pensar. Essa atitude leva o indivíduo a se distanciar da realidade e a agir irrefletidamente, pois ele já não é
dono de seu próprio pensar, portanto não é dono de sua fala e suas ações.
É importante que o homem passe a analisar, refletir e criticar, tornando-se capaz de compreender o
mundo, o outro e a si próprio. E é esse tipo de conduta que constitui a atitude filosófica. A atitude
filosófica é fundamentada na análise, reflexão e crítica da realidade e dos seres humanos.
A Filosofia parte do desejo de conhecer a realidade, ir além das aparências. Filosofia tem a ver
com pensar melhor a realidade, conhecer a realidade, compreender a realidade para agir melhor. Foi o
desejo de se compreender a realidade que originou a filosofia.
A Filosofia ou atitude filosófica inicia-se quando abandonamos nossas certezas cotidianas e
queremos ir além. A atitude filosófica pressupõe a atitude crítica. Sempre pensamos crítica como falar
mal de algo ou alguém. Não é bem isso. Crítica significa ter a capacidade de julgar, discernir e decidir
corretamente, saber examinar racionalmente as coisas sem preconceitos e julgamentos e, também, poder
avaliar detalhadamente uma ideia, valor, costume, comportamento.
A atitude filosófica nos estimula a duvidar, a criticar, a analisar nossos pensamentos e ações, nos
incentiva a não aceitar como naturais as coisas, os fatos, as ideias, os comportamentos, os valores da
nossa vida cotidiana, nos ensina que é preciso desconfiar das opiniões e crenças estabelecidas pela
sociedade e cultura.
O objetivo da dúvida, da crítica e reflexão almejadas pela atitude filosófica é promover o
desenvolvimento de um ser crítico, que tenha autonomia para pensar por conta própria, e não apenas
aceitar todas as “verdades” impostas pela sociedade, não sem antes submetê-las a crítica, análise,
reflexão.
A adoção da atitude filosófica permite que o indivíduo aprimore sua capacidade de pensar, e
através do pensamento o homem seja seu próprio condutor, seja autônomo e realmente livre, pois,
segundo diversas teorias, só é considerado livre o ser humano que é autônomo, capaz de pensar por si
mesmo.
EXPERIÊNCIA FILOSÓFICA
A Filosofia não se desenvolve de qualquer maneira, ela tem um método, uma organização própria.
A essa forma de organização podemos chamar de Experiência Filosófica. A Experiência Filosófica
distancia-se da vivência banal e comum do cotidiano, ela é marcada por alguns processos básicos:
1º Passo: Estranhamento, espanto, admiração: algo que nos surpreende, chama nossa atenção,
rompe com o cotidiano. É quando passamos a ver com outros olhos algo que antes não dávamos tanta
importância, é um problema, um acontecimento que nos inquieta.
2º Questionamento: indagação, pergunta. Após viver o estranhamento, a pessoa inicia um processo
de questionamento sobre o tema que lhe chamou a atenção.
3º Resposta Filosófica: é o último passo da experiência filosófica, é a solução ao problema que nos
inquietou, a resposta ao questionamento, à indagação.
A Resposta Filosófica deve apresentar as seguintes características:
Deve ser Clara: compreensível, nítida, precisa;
Coerente: apresentar argumentos sólidos, lógicos, não contraditórios.
Elucidativa: esclarecedora, explicativa, reveladora.
Universal: válida para todos os casos referentes ao problema pesquisado

E Não definitiva: mesmo que tente ser universal, a resposta filosófica não pode pretender ser
definitiva, ela deve sempre estar aberta à análise, à crítica, à discussão e, portanto, é passível de mudança.
Por isso, a filosofia pode ser encarada como uma eterna conversação.
FILOSOFIA E FELICIDADE
A relação entre filosofia e felicidade é histórica, isto é, vem desde o nascimento da atitude
filosófica na Antiguidade grega. Como a própria etimologia da palavra revela, Filosofia significa “amor à
sabedoria”, e sabedoria, para os gregos, não é a mera aquisição de conceitos ou saberes abstratos, não é só
teoria. A sabedoria almejada pela filosofia é principalmente uma sabedoria prática. Ou seja, a filosofia
procura aliar teoria e prática, ela se propõe a conhecer e refletir sobre conceitos, ideias e pensamento dos
grandes filósofos, visando aplicar esse conhecimento na vida, nas ações do cotidiano, nas escolhas e
decisões diárias. Ela pretende aplicar na vida o conhecimento adquirido, para assim chegar ao objetivo
supremo da vida humana: a felicidade. A filosofia apresentava-se como um conhecimento que conduzia à
vida boa, isto é, que indicaria como viver para ser feliz.
FINALIDADE ÚLTIMA DA FILOSOFIA
“A filosofia é uma prática discursiva [...] que tem a vida por objeto, a razão por meio e a
felicidade por fim” (COMTE-SPONVILLE, Apresentação da Filosofia, 2002, p.15).
A felicidade seria a finalidade última da filosofia. Isso significa que o objetivo maior das
discussões, das investigações e dos conhecimentos promovidos pela filosofia é possibilitar com que o
indivíduo conquiste a felicidade.
A filosofia pretende fazer com que o indivíduo possa pensar melhor, para que assim ela passe a
agir melhor, e dessa forma poderá viver melhor, e que venha a ser mais feliz.
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