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1. Apresentação do conteúdo

• Quando pensamos em mitos, hoje, imediatamente lembramos de alguns
mitos gregos, como o de Pandora, que abriu a caixa proibida soltando todos
os males, restando somente a esperança, ou ainda do saci-pererê,
de Tupã e outras lendas que povoaram a nossa infância e que têm origem
nas culturas indígena ou africana

• Para nós, portanto, os mitos primitivos não passam de histórias
fantasiosas que são contadas ao lado das histórias da Branca de Neve ou
da Bela Adormecida. O mito, porém, não é isso. Quando vira uma história,
uma lenda, ele perde a sua força de mito.
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2. O que é o Mito

• Um mito é uma narrativa fantástica sobre a origem de alguma realidade transmitida
oralmente por alguém que foi escolhido pelas divindades para tal função.

• Falam sobre a origem dos astros, da Terra, dos homens, das plantas, dos animais, do
fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da doença, da morte, dos
instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder, etc..

• Um mito é uma narrativa de caráter simbólico-imagético, ou seja, o mito não é uma
realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a
uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de
ser das personagens, a origem das coisas.

Grego clássico: μυθος .: mithós
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• O termo "mito" é, por vezes, utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças
comuns (consideradas sem fundamento objetivo ou científico, e vistas apenas como
histórias de um universo puramente maravilhoso) de diversas comunidades.

• Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações
antigas, mas há de se lembrar que muitas comunidades contemporâneas ainda se
valem e muito do mito que, organizados, constituem uma mitologia - por exemplo,
a mitologia grega, a mitologia romana, etc.

• Ao mito está associado o rito. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do
homem - em cerimônias, danças, orações e sacrifícios.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rito
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3. Funções do Mito

O mito possui três funções principais:

1. Explicar

2. Organizar 

3. Compensar 
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1. EXPLICAR

O presente é explicado por alguma ação que aconteceu no passado, cujos efeitos não

foram apagados pelo tempo, como por exemplo, uma constelação existe porque, a muitos

anos, crianças fugitivas e famintas morreram na floresta, mas uma deusa levou-as para o

céu e transformou-as em estrelas.
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2. ORGANIZAR

O mito organiza as relações sociais, de modo a legitimar e determinar um sistema

complexo de permissões e proibições. O mito de Édipo existe em várias sociedades e tem a

função de garantir a proibição do incesto, por exemplo. O “castigo” destinado a quem não

obedece às regras funciona como “intimidação” e garante a manutenção do mito.
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3. COMPENSAR

O mito conta algo que aconteceu e não é mais possível de acontecer, mas que serve tanto

para compensar os humanos por alguma perda, como para garantir-lhes que esse erro foi

corrigido no presente, oferecendo uma visão estabilizada da Natureza e do meio que a

cerca
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CARACTERÍSTICAS DO MITO

O mito tal como é vivido nas sociedades arcaicas tem as seguintes características:

• É a história dos atos dos seres sobrenaturais.
• Esta história é considerada VERDADEIRA (porque se refere a realidades) 

e SAGRADA (porque é obra de seres sobrenaturais).
• Relata uma CRIAÇÃO: conta como algo veio à existência ou como um comportamento, 

uma instituição, uma maneira de trabalhar teve origem.
• Permite conhecer a origem das coisas e, portanto, dominá-la e manipulá-la 

voluntáriamente. Este conhecimento nao é exterior abastrato acerca das coisas, mas 
interior e concreto.

• O homem mítico "vive" o mito, sentindo que o poder sagrado, não é uma experiência 
cotidiana, é uma experiência de Religar (re-ligação com a divindade) é uma experiência 
religiosa.
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DIFERENÇA ENTRE MITO, LENDA E FÁBULA

FÁBULA - é uma narrativa alegórica, em

forma de prosa ou verso, cujos personagens

são geralmente animais com características

humanas, sustentam um diálogo, cujo

desenlace reflete uma lição de moral
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LENDA

É uma narrativa de cunho popular que é
transmitida, principalmente de forma oral, de
geração para geração. As lendas não podem ser
comprovadas cientificamente, pois são frutos
da imaginação das pessoas que as criaram. O
universo imaginário popular possui muitas
lendas. No folclore brasileiro, as lendas mais
conhecidas são: Curupira, Saci-Pererê, Iara,
Mula-sem-cabeça, Boto cor-de-rosa, Boitatá,
entre outros. A lenda do lobisomem é
conhecida e reproduzida mundialmente.
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MITO

É uma narrativa fantástica sobre a origem das coisas por
meio das forças divinas (deuses). Exemplos: Zeus (deus
dos céus), Atena (deusa da sabedoria), Pandora (origem
dos males e sofrimentos), Prometeu (origem do fogo) ...
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CONDIÇÕES HISTÓRICAS PARA O SURGIMENTO DA FILOSOFIA

• A invenção da escrita alfabética:

Com a do calendário e da moeda, revela o crescimento da capacidade de abstração e de
generalização, uma vez que a escrita alfabética ou fonética, diferentemente de outras
escritas – como, por exemplo, os hieróglifos dos egípcios ou os ideogramas dos chineses - ,
supõe que não se represente uma imagem da coisa que está sendo dita, e sim se ofereça
um sinal ou signo abstrato (uma palavra) dela.
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CONDIÇÕES HISTÓRICAS PARA O SURGIMENTO DA FILOSOFIA

• A invenção da Política:

Introduz três aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia:

a) A ideia da lei

b) O surgimento de uma espaço político

c) A política estimula o pensamento e um discurso
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1. Que ideia você tinha ou tem sobre MITO?

2. Que papel você acredita ser da FILOSOFIA diante dos MITOS?
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Podemos estabelecer as diferenças do pensar mítico e filosófico a partir da seguinte 
reflexão: 

a) O mito narra a origem a partir do divino, enquanto a filosofia discute de forma 
lógica a origem, o pressente e o futuro das coisas. 

b) O pensamento mítico se distinguiu por ser totalmente sistematizado, enquanto a 
filosofia restringe suas questões meramente ao cosmo. 

c) A filosofia e o mito se assemelham por explicarem os fenômenos de uma maneira 
lógica e sistematizada. 

d) A filosofia é irracional e o mito é lógico. 
e) A narração mítica é completamente burra e irracional, e o a filosofia é a explicação 

das coisas através da metodologia cientifica.
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• No nosso próximo encontro, aprofundaremos ainda mais a 
importância da Filosofia. Por isso iremos tratar da questão: 

POR QUE ESTUDAR FILOSOFIA?


