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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: Compreender que o estudo da filosofia tem como 
objetivo o desenvolvimento da reflexão

 Perguntas do Cotidiano e Perguntas Filosóficas; 

 Razões para o estudo da Filosofia

Atividades de Fixação
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Em nossa vida cotidiana:  

• Fazemos perguntas como “Que horas são?”;

• Dizemos frases como “Ele está sonhando ”, ou 
“Ela ficou maluca”. 

• Fazemos afirmações como “Onde há fumaça, há 
fogo”;

• Avaliamos coisas e pessoas, dizendo, por 
exemplo, “Maria está mais jovem do que 
Glorinha”. 

Perguntas do CotidianoPerguntas do Cotidiano
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Mas, e se... 

• Em vez de “que horas são?”, perguntássemos: O que é o 
tempo? 

• Em vez de dizer “Está sonhando” ou “Ficou maluca”, 
perguntássemos: O que é o sonho? A loucura? A razão?

• Em vez de “Onde há fumaça, há fogo”, perguntássemos: 
O que é causa? O que é efeito?

• Em vez de afirmar “Maria está mais jovem do que 
Glorinha”, perguntássemos: O que é o belo?

Perguntas FilosóficasPerguntas Filosóficas
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Perguntaram, certa vez, a um 
filósofo: “Para que Filosofia?”. 
E ele respondeu:

 - Para não darmos nossa 
aceitação imediata às coisas, 
sem maiores considerações. 
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Afinal, por que 
estudar Filosofia?
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• Pergunta de difícil resposta. Podemos dizer, em 
primeira mão, que a Filosofia não tem utilidade. 

• UTILIDADE= algo que modifica o meio, que cria 
algo concreto e tem um valor monetário.

• A Filosofia serve para: 

1. Denunciar a baixeza do pensamento sob todas as 
suas formas. Ou seja, denunciar a tolice. 

2. A Filosofia serve para questionar, problematizar e 
incomodar. 

3. Serve para conceituar. 
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1. Poder de reflexão: Saber refletir sobre os 
princípios mais importantes que modelam a 
sua conduta e a sua visão de mundo.

2. Criatividade: O estudo da filosofia encoraja o 
pensamento criativo oral e escrito. 

3. Lógica: A filosofia é baseada na 
argumentação e, portanto, induz à lógica da 
argumentação boa e ruim. Os filósofos são 
bons em detectar linhas de raciocínio 
defeituosas.
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4. Pensar por conta própria: O estudo da 
filosofia envolve uma boa dose de 
criatividade, persuasão e rigor lógico. 
Assim,  você aprenderá a pensar por conta 
própria.

5. Ler criticamente: Para ler filosofia, é preciso 
ter pensamento crítico. Quando você está 
lendo um texto filosófico, é necessário 
identificar o problema principal, os 
argumentos que suportam essa visão e 
avaliá-los. 
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6. Você será incentivado a pensar: Estudar 
Filosofia implica pensar muito e forçar-se a 
construir ideias críticas para conseguir 
compreender a dimensão dos conteúdos 
ensinados. 

7. Entender melhor o contexto de outras 
disciplinas: A Filosofia é muito relacionada 
com outros conteúdos didáticos, como 
História e Literatura. Entender filosofia ajuda 
a ter melhor compreensão e desempenho 
nas outras disciplinas. 
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01. Qual das perguntas abaixo pode ser considerada filosófica? 
(Marque a alternativa correta)

a.(   ) Que dia é hoje?
b.(   ) Que horas são?
c.(    ) O que é o tempo?
d.(    ) Qual é o seu endereço?
e.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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A Filosofia é muito relacionada com outros conteúdos didáticos, como História e 
Literatura. Entender filosofia ajuda a ter melhor compreensão e desempenho nas 
outras disciplinas. 

01. Qual das utilidades da filosofia está descrita na sentença acima? 
(Marque a alternativa correta)

a.(   ) Poder de Reflexão
b.(   ) Ler criticamente. 
c.(    ) Entender melhor o contexto de outras disciplinas 
d.(    ) Pensar por conta própria
e.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: A Filosofia e outros 
tipos de conhecimento

Objetivo: Reconhecer a 
importância da filosofia 

para compreender 
criticamente a realidade. 

14


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

