
                                                                                                              

PPrrooppoossttaa  ddee  AAttiivviiddaaddee  ddee  FFiilloossooffiiaa  ppaarraa  oo  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  

TTeemmaa::  MMiittoo  

 

Textos de referência: 

Egito: A terra surgiu do Nilo 

Havia no Egito Antigo vários mitos sobre a criação, contam-se pelo menos 10 divindades 

criadoras. 

Antes de todas as coisas não havia senão trevas e “água primordial”, o Nun (oceano à 

semelhança do Nilo que continha todos os germes da vida). 

Surgiu o senhor todo-poderoso Atum, que se criou a si próprio a partir do Num, por ter 

pronunciado o seu próprio nome, depois teve 2 gémeos, um filho Chu (que representava o ar 

seco) e uma filha Tefnut (ar úmido). Estes separaram o céu das águas e geraram Geb – a terra 

seca e Nut – o céu. 

Grécia: A união do Céu e da Terra 

Para os Gregos, o início da criação era o Caos, e este gerou Érebo (a parte mais profunda dos 

infernos) e Nyx (a noite). Estes fizeram nascer Éter (o ar) e Hémera ( o dia). 

Depois Gaia (terra) tornou-se a base em que todas as vidas têm a sua origem. Úrano (céu) casou-

se com Gaia (terra). Todas as criaturas provêm desta união do céu e da terra (titãs, deuses, 

homens). 

Criação Bíblica 

1º Dia – Deus criou o Céu e a Terra. 

2º Dia – Deus fez o firmamento e separou umas águas das outras e chamou firmamento de Céu. 

3º Dia – Houve a Terra e os Mares. 

4º Dia – Deus separou os dias e as noites. 

5º Dia – Surgem peixes e aves. 

6º Dia – Surgem outros animais. Deus cria o Homem. 

7º Dia – Deus descansou. 



                                                                                                              

Teoria do BIG BANG 

Teoria mais aceita sobre a origem do Universo, segundo a qual o Universo teria nascido a partir de 

uma concentração de matéria e energia extremamente densa e quente. 

Nesse momento, ocorre uma explosão, o chamado Big Bang, que desencadeia a expansão do 

Universo, depois a matéria arrefece e passados um bilião de anos, a matéria agrega-se para 

formar as primeiras galáxias. 

 

Após ler os textos, responda: 

1) Como os povos antigos explicavam os fenômenos observados? Porque assim o faziam? 

2) Crie um mito que consiga explicar com detalhes sobre como funcionam as chuvas. 

Explique cada trecho do mito criado, explorando o ciclo da água. 
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