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Filosofia e Mito 

 O mito é uma forma de narrativa que não explica racionalmente a origem das coisas e a realidade, pois 
utiliza lendas e histórias sagradas para interpretá-las. É tido como verdade por causa da pessoa que a relata, um 
poeta escolhido pelos deuses, que lhe dirige a partir de visões sobre o passado que permite que a origem das 
coisas seja desvendada. 
 Após algum tempo, as pessoas passaram a questionar a veracidade dos mitos contados pelos poetas, 
pois conseguiram perceber que as explicações dadas sobre a origem de todas as coisas eram contraditórias e 
limitadas. Para a percepção das contradições e limites, contaram com algumas condições: 

✓ Os gregos realizaram algumas viagens marítimas e perceberam que os locais habitados por deuses, 
heróis, titãs e outros seres mitológicos, como dizia o mito, eram povoados na verdade por outros seres 
humanos; 

✓ Os gregos conseguiram calcular o tempo inventando o calendário como forma de prever frio, calor, sol, 
chuva, seca e outros fatores climáticos que antes acreditavam ser alterados pelos deuses; 

✓ Também inventaram a moeda para realizarem trocas abstratas sem a necessidade de trocar uma 
mercadoria por outra; inventaram a escrita alfabética para firmar com mais clareza assuntos que antes 
eram firmados verbalmente; inventaram a política para que cada pessoa pudesse expor seus 
pensamentos; 

✓ Por último, o surgimento da vida urbana que favoreceu o artesanato, o comércio e o nascimento de 
classes de comerciantes. 

 Tomemos um exemplo de narrativa mítica. 
 Observando que as pessoas apaixonadas estão sempre cheias de ansiedade e de plenitude, inventam mil 
expedientes para estar com a pessoa amada ou para seduzi-la e também serem amadas, o mito narra a origem 
do amor, isto é, o nascimento do deus Eros (que conhecemos mais com o nome de Cupido), exemplo extraído do 
Banquete 203a, de Platão: 
 “Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho 
de Prudência, Recurso. Depois que acabaram de jantar, veio para esmolar do festim a Pobreza, e ficou na porta. 
Ora, Recurso, embriagado com o néctar – pois o vinho ainda não havia – penetrou o jardim de Zeus e, pesado, 
adormeceu. Pobreza então, tramando em sua falta de recurso engendrar um filho de Recurso, deita-se ao seu 
lado e pronto concebe o Amor. Eis por que ficou companheiro e servo de Afrodite o Amor, gerado em seu 
natalício, ao mesmo tempo que por natureza amante do belo, porque também Afrodite é bela. E por ser filho o 
Amor de Recurso e de Pobreza foi esta a condição em que ele ficou. Primeiramente ele é sempre pobre, e longe 
está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e 
sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre 
convivendo com a precisão. Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido 
e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio de recursos, a filosofar por 
toda a vida, terrível mago, feiticeiro, sofista: e nem imortal é a sua natureza nem mortal, e no mesmo dia ora ele 
germina e vive, quando enriquece; ora morre e de novo ressuscita, graças à natureza do pai; e o que consegue 
sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o Amor nem enriquece, assim como também está no meio da 
sabedoria e da ignorância. Eis com efeito o que se dá”. 
 Quais são as diferenças entre filosofia e mito? 
 Podemos apontar três como as mais importantes: 
 1. O mito pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e 
fabuloso, voltando-se para o que era antes que tudo existisse tal como existe no presente. A filosofia, ao 
contrário, preocupa-se em explicar como e por que, no passado, no presente e no futuro (isto é, na totalidade do 
tempo), as coisas são como são. 
 2. O mito narrava a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas 
sobrenaturais e personalizadas, enquanto a filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas por 
elementos e causas naturais e impessoais. O mito falava em Urano, Ponto e Gaia; a filosofia fala em céu, mar e 
terra. O mito narra a origem dos seres celestes (os astros), terrestres (plantas, animais, homens) e marinhos 
pelos casamentos de Gaia com Urano e Ponto. A filosofia explica o surgimento desses seres por composição, 
combinação e separação dos quatro elementos - úmido, seco, quente e frio, ou água, terra, fogo e ar. 



 3. O mito não se importava com contradições, com o fabuloso e o incompreensível, não só porque esses 
eram traços próprios da narrativa mítica, como também porque a confiança e a crença no mito vinham da 
autoridade religiosa do narrador. A filosofia, ao contrário, não admite contradições, fabulação e coisas 
incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional; além disso, a autoridade da 
explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres humanos. 
 A filosofia dessa forma surge para explicar racionalmente a origem e as transformações que ocorrem. 
Inicialmente, os filósofos acreditavam que tudo o que havia era originado a partir da natureza “physis”. 
 
ATIVIDADES 

1- Os mitos, segundo a filosofia, deveriam ser abandonados por não conseguirem sustentar mais suas 
explicações, que passaram a ser, sistematicamente, questionadas.  
É correto afirmar, diante do que foi dito, que a filosofia: 
a) Surgiu como um discurso teórico, sem embasamento na realidade sensível, e em oposição aos mitos gregos. 
b) Retomou os temas da mitologia grega, mas de forma racional, formulando hipóteses lógico-argumentativas. 
c) Reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando qualquer prova da existência de alguma força divina. 
d) Desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos, graças à supremacia cultural dos gregos. 
e) Estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas teses endossadas pela força da tradição. 
 
2- A religião na Grécia antiga apresentou como características o:  
a) zoomorfíssimo, o monoteísmo e o totemismo; 
b) salvacionismo, o antroporfismo e o messianismo; 
c) ascenticismo, a mitologia e o animismo; 
d) antroporfismo, o politeísmo e a mitologia; 
e) animismo, o salvacionismo e o misticismo. 
 
3- Explique quais são as principais diferenças entre Filosofia e mito? 
 
4- (UEL – 2006) “No início a ciência quis a morte do mito, como a razão quis a supressão do irracional, visto 
como obstáculo a uma verdadeira compreensão do mundo, dando início assim a uma guerra interminável contra 
o pensamento mítico. Valéry glorificou esta luta destruidora contra as ‘coisas vagas’: ‘Aquilo que deixa de ser, por 
ser pouco preciso, é um mito; basta o rigor do olhar e os golpes múltiplos e convergentes das questões e 
interrogações categóricas, armas do espírito ativo, para se ver os mitos morrerem’. O mito por sua vez trabalha 
duro para se manter e, por meio de suas metamorfoses, está presente em todos os espaços. Do mesmo modo, a 
ciência atual busca menos sua erradicação que seu confinamento. Quando a ciência traça seus próprios limites, 
ela reserva ao mito – e ao sonho – o lugar que lhe é próprio.” (BALANDIER, Georges. A desordem: elogio do 
movimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.p.17.) 
Com base no texto, é correto afirmar: 
a) Pelo fato de ser destituído de significado social, o mito está ausente dos espaços sociais contemporâneos. 
b) A delimitação da área de atuação do saber científico implica na constituição de um lugar próprio para o mito. 
c) A morte e o extermínio do mito no ocidente decorrem da supervalorização e consequente predomínio da 
razão. 
d) Na modernidade, o pensamento mítico é crucial para a compreensão científica do mundo. 
e) O pensamento mítico se disseminou porque se pauta em conceitos e categorias. 
 
5- Desde os primórdios da humanidade o mito está presente, inclusive nos dias atuais. A respeito desse 
conhecimento pode-se afirmar que:  
a) É baseado no conhecimento empírico.  
b) Se identifica com a razão.  
c) É um excelente instrumento para uma explicação científica.  
d) Baseia-se em crenças identificando-se com o sobrenatural. 
 
6- A demarcação da fronteira que limita a diferença entre mito e filosofia repousa, sobretudo, em qual dos 
aspectos mencionados abaixo?  
a) A Filosofia trabalha sempre com conceitos claros e definidos com rigor, diferenciando-se do mito, cuja 
estrutura narrativa não guarda o mesmo compromisso com a verdade.  
b) O mito é irracional, ao passo que a Filosofia é um saber racional e, portanto, livre de contradições. Nessa 
perspectiva, a Filosofia trabalha com conceitos demonstráveis de modo racional.  



c) Embora mito e Filosofia sejam formas diferentes de tecer um discurso sobre problemas relativos à existência 
humana, essas formas de saber são, no essencial, próximas e indissociáveis.  
d) A Filosofia evolui em suas concepções e caminha para um contínuo progresso em busca do conhecimento de 
si mesma, ao passo que o mito não apresenta sinais de evolução. Os mitos gregos permanecem os mesmos  
e) A Filosofia é uma explicação que se compromete com a razão, ainda que recorra ao mito, em alguns casos, 
para tornar claros seus conceitos; ao passo que o mito, ainda que racional, não se ocupa em demonstrar as suas 
teses. 
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