
                                                                       

Plano de Aula de Filosofia para o Ensino Médio 

Tema:  Do Mito à Razão

 

1. Sensibilização 

[os Deuses primordiais] 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também 

Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, 

dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, 

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, 

e Eros: o mais belo entre Deuses imortais, 

solta-membros, dos Deuses todos e dos homens todos 

ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. 

Do Caos Érebos e Noite negra nasceram. 

Da Noite aliás Éter e Dia nasceram, 

gerou-os fecundada unida a Érebos em amor. 

 Terra primeiro pariu igual a si mesma 

Céu constelado, para cerca-la toda ao redor 

e ser aos Deuses venturosos sede irresvalável sempre. 

Pariu altas Montanhas, belos abrigos das Deusas 

ninfas que moram nas montanhas frondosas. 

E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas 

o Mar, sem o desejoso amor. Depois pariu 

do coito com Céu: Oceano de fundos remoinhos 

e Coios e Crios e Hipérion e Jápeto 

e Téia e Réia e Têmis e Memória 



                                                                       

e Febe de áurea coroa e Tétis amorosa. 

E após com ótimas armas Crono de curvo pensar, 

filho o mais terrível: detestou o florescente pai. 

 Pariu ainda os Ciclopes de soberbo coração: 

Trovão, Relâmpago e Arges de violento ânimo 

que a Zeus deram o trovão e forjaram o raio. 

Eles no mais eram comparáveis aos Deuses, 

um único olho bem no meio repousava na fronte. 

Ciclopes denominava-os o nome, porque neles  

circular olho sozinho repousava na fronte. 

Vigor, violência e engenho possuíam na ação. 

 Outros ainda da Terra e do Céu nasceram, 

três filhos enormes, violentos, não nomeáveis. 

Coto Briareu e Giges, assombrosos filhos. 

Deles, eram cem braços que saltavam dos ombros,  

improximáveis; cabeças de cada um cinquenta 

brotavam dos ombros, sobre os grossos membros. 

Vigor sem limite, poderoso na enorme forma. 

 

2. Investigação textual 

HESÍODO, Teogonia: a origem dos deuses. Estudo e tradução Jaa Torrano. 

São Paulo: Iluminuras, 2011, [grifos nossos]. 

 

3. Avaliação  

Dividir a classe em quatro grupos. Dois dos grupos farão a atividade 1 e os 

outros dois farão a atividade 2: 



                                                                       

 

1) Desenhar a concepção de mundo apresentada pelo mito a partir das 

palavras em negrito e o seu contexto. 

2) Parafrasear o mito tornando-o mais compreensível. 

 

4. Conceituação 

DO MITO À RAZÃO 

 

Diferença da cosmogonia e cosmologia. 

Cosmogonia: narrativa sobre o nascimento e a organização do mundo a partir 

do mito. 

Cosmologia: conhecimento racional da origem e da ordem do mundo. 

 

A filosofia nasceu como uma forma de tentar entender de forma racional a 

ordem do mundo. No livro Série Brasil, Marilena Chauí apontou as principais 

diferenças entre mito e filosofia, que são: 

1) O mito narra os acontecimentos de um passado longínquo e fabuloso, 

do qual não há registros escritos; a filosofia, por outro lado, busca 

explicar como as coisas são independentemente do tempo no qual elas 

existem. 

2)  O mito narra os acontecimentos como se estes tivessem se dado por 

uma relação entre as forças divinas, que eram personificadas, nas quais 

se acreditava na época, relações essas que poderiam se dar por 

aliança ou rivalidade; a filosofia, por outro lado, busca uma causa 

natural das coisas a partir de elementos naturais primordiais (água ou 

úmido, fogo ou quente, terra ou seco, ar ou frio) 

3) O mito permitia contos fabulosos e até mesmo fatos incompreensíveis, 

pois a crença no mesmo se dava por causa da autoridade religiosa de 

quem os contava. Por essa razão, os contos mitológicos não se 

importavam com contradições; a filosofia, por outro lado, por possuir o 



                                                                       

rigor como característica fundamental, não permite contradições, 

fabulações ou incompreensões, portanto, exige que todas as suas 

explicações sejam coerentes e claras, tendo como autoridade a razão. 

 

Por que a passagem do mito para a filosofia ocorreu na Grécia? 

Na Grécia havia um clima cultural e político favorável ao desenvolvimento da 

filosofia, principalmente por causa de alguns fatores, a saber, invenção da escrita, 

invenção da moeda, invenção da política (leis escritas, espaço público e discurso), 

navegação marítima, invenção do calendário e surgimento da vida urbana. 

I. Escrita: antes da invenção da escrita, não havia possibilidade de 

crítica, principalmente da autocrítica, pois as ideias eram transmitidas 

de forma oral, o que também facilitava a perda da autoria e justificação 

das mesmas. 

II. Moeda: o advento da moeda instaurou a abstração das trocas 

comerciais, pois havia a necessidade de se atribuir um valor abstrato às 

mercadorias. Por exemplo, para vender o queijo que produziu, era 

necessário que se encontrasse um valor que representasse seu 

trabalho e o material utilizado para a confecção do mesmo. 

III. Política: com a possibilidade das leis escritas, ouve também a 

possibilidade de discuti-las no espaço público. Aqueles que queriam 

defender o seu ponto de vista, necessitavam apresentar bons 

argumentos para convencer aos outros em seus discursos. O que 

permitiu com que fosse valorizado o pensamento racional, regulado e 

ordenado tanto na vida política quanto na filosófica. 

IV. Navegação marítima: fez com que vários mitos fossem desmentidos, 

pois onde se dizia ser habitados por figuras mitológicas, como deuses, 

heróis e titãs, era, na verdade, habitados por outros seres humanos. O 

que trouxe o desencantamento ou desmitificação do mundo. 

V. Calendário: outra forma que permitiu a abstração. Dessa vez, referente 

à percepção do tempo. 

VI. Vida urbana: diminuiu a importância e o prestígio das famílias da 

aristocracia, para quem os mitos foram criados. 



                                                                       

 

5. Avaliação  

1. O que é o mito? Por que as pessoas não questionavam o conhecimento 

mitológico? Use como referência a forma como o mito narra a origem do 

mundo. 

2. De acordo com aula, quais são as diferenças entre mito e filosofia? 

3. (FILOSOFANDO) Leia o fragmento de um texto de Empédocles e 

identifique os elementos que denotam continuidade em relação ao 

pensamento mítico: 

“Ainda outra coisa te direi. Não há nascimento para nenhuma 

das coisas mortais, como não há fim na morte funesta, mas somente 

composição e dissociação dos elementos compostos: nascimento 

não é mais do que um nome usado pelos homens” 

“Esta [luta das duas forças] é manifesta na massa dos membros 

humanos: às vezes, unem-se pelo amor todos os membros que 

atingiram a corporeidade, na culminância da vida florescente; outras, 

divididos pela cruel força da discórdia, eram separados nas margens 

da vida. Assim também como as árvores e peixes das águas, com 

os animais selvagens das montanhas e os pássaros mergulhões 

levados por suas asas.” (Apud G. Bornheim, Os filósofos pré-

socráticos. 3. Ed. São Paulo, Cultrix, 1977, p.70) 
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