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Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ano Data de realização das atividades: 28/05/2020 à 03/06/2020 Carga Horária: 1 aula 

Componente Curricular 
Central: Filosofia 

Componente Curricular 
Participante: Filosofia 

Professores: Geslaine Guedes dos Santos do Vale, Jean Lucas 
Tavares, Pedro Paulo Baruffi, Francisco das Chagas Freire, 
Estela Alves da Maia, José Moacir Domingues dos Santos 

Tema da Aula: Filosofia e Ciência 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 

Conhecimento; Pensamento Científico, crítico e criativo. 

Objetos de Conhecimento Desenvolver a capacidade analítica em relação ao processo de aquisição do 
conhecimento. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador): 
Raciocínios, Formação de conceitos, investigação e tradução. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Caderno ou outro material para anotação. 

Avaliação: Se dará no retorno das aulas presenciais, com revisão do conteúdo e aplicação de novas atividades 
sobre o tema, para análise do desempenho nos estudos. 

Referencial: Atlas básico de filosofia;  Plano curricular Municipal da disciplina de filosofia para crianças. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

ATIVIDADE 4: OS TIPOS DE CONHECIMENTO 
 

Nas aulas anteriores, estudamos as 4 etapas do conhecimento: sensação, memória, 

formação de ideias e raciocínios. Essas etapas acontecem naturalmente sem que nós 

percebamos. Temos sensações e memórias, formamos ideias e raciocinamos o tempo todo. 

Todos conhecemos uma série de coisas. Há vários tipos de conhecimento: o mito, o senso 

comum, a filosofia e a ciência.  

 O mito: é uma narrativa de caráter simbólico que visa demonstrar a origem das coisas e o 

sentido do mundo. Nas narrações mitológicas, os personagens ensinam, por suas ações e 

afirmações, sobre as coisas do mundo, do homem, dos animais, da divindade. O mito é uma 

busca por resposta para as questões mais profundas da humanidade. Vamos conhecer um mito 

grego muito antigo. O mito de Midas (Caso possa, assista o vídeo no Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=hjJsn3-8Maw). 

O mito de Midas 

Midas era um rei extremamente rico e vivia com sua filha em um castelo repleto de 

abundância. Depois de prestar um favor a Dionísio, este ofereceu a Midas uma recompensa de 

acordo com seu desejo. 

A paixão pela própria riqueza e ganância de Midas fez que ele pedisse a Dionísio que tudo em 

que ele (Midas) tocasse se transformasse em ouro. O pedido foi concedido. 

Depois de testar seu novo poder e se alegrar ao ver pedras, ramos, areia e frutos transformados 

em ouro, a felicidade de Midas estava com os dias contados. Quando o rei pediu seu jantar, 
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todos os alimentos e bebidas viraram ouro, impedindo que ele conseguisse se alimentar. 

Até a filha de Midas, ao tocar o pai, foi transformada em ouro. Isso fez que Midas implorasse a 

Dionísio para se livrar daquele poder. Benevolente, Dionísio concedeu esse novo pedido e disse 

que a água corrente era o único elemento que poderia desfazer o poder do toque de ouro. 

Midas foi aconselhado a mergulhar em um rio e também mergulhar sua filha e todos os objetos 

que haviam sido transformados por ele em ouro. A filha de Midas voltou à vida e o rei perdeu o 

poder de transformar tudo em ouro. 

A mitologia grega menciona que, após perder o poder do toque de ouro, Midas abriu mão de 

sua riqueza e se tornou um fiel seguidor do deus 

dos bosques. 

O que o mito ensina? O mito de Midas mostra que 

a ganância não vale a pena. Para ter ouro em 

abundância, Midas perdeu o prazer de viver e a 

própria filha. Midas reconheceu que seu desejo 

era mau e pediu que Dionísio desfizesse o poder 

de transformar todas as coisas em ouro. O mito 

contém um ensinamento, uma verdade. Há 

valores e coisas mais importantes que as 

riquezas. 

 O senso comum: é o conhecimento popular e culturalmente aceito. O senso comum é a 

opinião compartilhada pelas pessoas de uma determinada sociedade. Trata-se de um 

conhecimento popular que todos têm e produzem. O Senso Comum é a soma dos saberes do 

cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. O senso comum é 

importante, pois nos orienta nas decisões mais básicas do dia a dia. Porém, para se chegar a um 

conhecimento mais elaborado, mais estruturado e mais seguro, é necessário ir além do senso 

comum.  

Muitos ditados revelam crenças do senso comum: 

Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.  

A pressa é a inimiga da perfeição.  

À noite todos os gatos são pardos.  

As aparências enganam.  

Antes só do que mal acompanhado.  

Casa de ferreiro, espeto de pau.  
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Cavalo dado não se olha os dentes.  

Camarão que dorme a onda leva.  

Cada macaco no seu galho.  

Cão que ladra não morde.  

 O conhecimento filosófico: surgiu como um conhecimento criterioso. A filosofia criticou 

desde o início a ambiguidade do senso comum e analisou os ensinamentos contidos nos mitos.  

 

O filósofo pensa e raciocina segundo regras bem exigentes. O filósofo examina a veracidade 

de todas as ideias e raciocínios. O filósofo duvida, dialoga, observa, analisa, argumenta. Para 

Platão, o filósofo busca a verdade e não se contenta com a mera opinião. O filósofo distingue 

aparência e realidade. Muitas vezes a aparência e o senso comum escondem a verdade.   

ATIVIDADE 

A filosofia avalia as afirmações do senso comum para pesquisar se são verdadeiras. Escreva um 

texto filosófico no qual você exponha se é verdadeira ou falsa a expressão popular “cavalo dado 

não se olha os dentes”.  
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