
6º ANO FILOSOFIA 

PROF. SUSSUMO 



Zeus engole Metis e absorve 
os poderes dela. Sua cabeça 
começa a crescer e dela sai 
Atena a deusa da sabedoria, 
da inteligência e da 
estratégia. 

MITOLOGIA 



• Prometeu e Epimeteu 

• Prometeu rouba o fogo e 
entrega aos homens 

• Zeus fica irado 

• Zeus prende Prometeu 

• Uma águia come o fígado de 
Prometeu durante o dia e à 
noite o fígado se regenera. O 
fígado é o único órgão que se 
regenera. 
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Zeus castiga os seres 
humanos, enviando Pandora 
com uma caixa. Quando ela 
abre a caixa, saem todos os 
males da humanidade. 
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Minotauro foi filho da esposa 
do Rei Minos. Ele morava no 
labirinto e, de tempos em 
tempos, os atenienses 
enviavam pessoas para 
serem devoradas por ele. 

Teseu se oferece para ir, ele é 
ajudado por Ariadne e por 
Dédalo para matar o 
minotauro. 
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Mas resta um problema: como sair do 
labirinto? Teseu ganha da Ariadne uma 
linha e ele vai seguindo de volta para sair 
do labirinto. 

MITOLOGIA 



O rei Minos descobre que Dédalo ajudou Teseu. 
Então, ele prende Dédalo e Ícaro no labirinto. 
Dédalo fala para Ícaro, seu filho jovem, não voar 
nem muito baixo e nem muito alto, porque ele iria 
cair. Ícaro, muito jovem, voa alto e cai, afogando-se 
no mar. Devemos fugir dos excessos. 
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PLATÃO 



Discípulo de Sócrates. 

A linha está dividida em duas: Opinião e 
Ciência. 

A opinião está dividida em duas: 
imagens (reflexo no espelho, foto da 
árvore) e coisa (a árvore, minha cadeira) 

A ciência está dividida em duas: objetos 
matemáticos (triângulo, etc) e as ideias 
puras (o igual é igual ao igual – o igual é 
diferente do diferente). 
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Algumas pessoas estavam presas em 
uma caverna desde crianças e só viam 
sombras da realidade. Um deles se 
libertou, viu um fogo atrás, saiu da 
caverna e viu um mundo diferente lá 
fora. Entrou na caverna para contar aos 
amigos que estavam presos, e disse que 
queria libertá-los. Os amigos disseram 
que ele estava doido e que iriam matá-
lo. Platão estava falando de Sócrates 
que se libertou através da filosofia e foi 
morto em Atenas. 
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