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Filosofia 

 

Mitologia Grega 

Teoria 

 

O que é mitologia? 

O mito é antes de mais nada uma narrativa de origem, isto é, um relato que busca 

explicar, geralmente recorrendo ao sobrenatural, a origem dos fenômenos e das coisas. 

Essas narrativas eram construídas coletivamente e, portanto, não tinham uma autoria 

definida. Uma vez que, na antiguidade, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura e 

à escrita, as narrativas míticas eram difundidas, principalmente, por meio da oralidade.  

Embora houvesse profissionais especializados em memorizar e veicular tais narrativas, 

os chamados rapsodos, cada pessoa podia, livremente, transmiti-las à sua maneira. E como “quem conta um 

conto, aumenta um ponto”, era comum que essas narrativas sofressem alterações, fossem elas propositais, 

ou não. Por esse motivo, um mesmo mito pode apresentar inúmeras versões.  

Imagine que você está contando uma história a um grupo de pessoas e subitamente se esquece de um trecho 

importante, mas para não decepcionar o seu público você improvisa e completa, à sua maneira, o relato. 

Imagine uma segunda situação, você precisa motivar os seus companheiros a alcançar um determinado 

objetivo e, para isso, recorre à história de um antigo guerreiro mitológico. Obviamente, você terá que fazer 

algumas adaptações para adequar a história ao contexto desejado. O mesmo acontecia na antiguidade e 

assim surgiam e se transformavam os mitos. 

Mas, muito mais do que histórias para divertir ou para motivar, os mitos estavam na base da educação do 

povo grego, sobretudo aqueles atribuídos a Homero e Hesíodo. Através deles, expressos sob a forma de 

poemas, eram transmitidos os costumes, os conhecimentos, a cultura e os valores da sociedade grega. Cada 

narrativa, permeada por esses elementos, contribuía para a formação moral e intelectual do indivíduo. Vale 

lembrar que, nesse período, o poeta era visto como dotado de uma inspiração divina, por isso as suas 

narrativas eram consideradas como verdades. 

Mitologia e religião às vezes se confundem, mas embora haja certa proximidade, uma vez que toda religião é 

composta por mitos (narrativas de origem), há também algumas diferenças. Por exemplo, as mitologias são 

politeístas, isto é, reconhecem a existência de vários deuses. Já as religiões, de modo geral, são monoteístas, 

ou seja, reconhecem a existência de uma única divindade. Outra diferença importante é que, na mitologia, é 

possível estabelecer as origens e a árvore genealógica dos deuses, ao passo que em algumas religiões, 

sobretudo as judaico-cristãs, há a compreensão de que Deus sempre existiu. 

É comum que nós, com todo o nosso desenvolvimento científico e tecnológico, associemos o mito à mentira. 

Se nos perguntassem, por exemplo, a que se devem às transformações cíclicas da paisagem natural, bem 

como as oscilações de temperatura ao longo do ano, certamente responderíamos que elas se devem à 

mudança das estações (primavera, verão, outono e inverno) e que estas decorrem do movimento de 

translação da Terra. Por mais que a nossa resposta seja mais precisa e mais conforme à realidade, convém 

ressaltar que as soluções dadas pelo pensamento mitológico, para explicar essa e outras questões, eram 

tidas como verdadeiras pelas pessoas que estavam inseridas no contexto da antiguidade. 
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As narrativas míticas podem ser classificadas em três tipos: as teogônicas, que narram o nascimento dos 

deuses, suas naturezas, seus atributos e suas relações tanto com os homens quanto com as outras 

divindades e com o Universo; as cosmogônicas, que narram a origem do Universo (cosmo); e as 

escatológicas, que narram os últimos eventos, isto é, o destino final dos homens. Essas narrativas 

geralmente estão associadas à morte. 

Ainda há uma forte influência da mitologia na formação da nossa sociedade, principalmente no que diz 

respeito às artes como o teatro, a pintura, a escultura e a música. Ela está presente também em formas de 

arte e entretenimento contemporâneos como o cinema e os videogames. Quem aí não se lembra de Percy 

Jackson e o Ladrão de Raios?  Ou mesmo do jogo God of War? 

Os deuses são, de longe, os mais poderosos e também os mais famosos das mitologias, porém as 

narrativas míticas estão repletas de seres auxiliares que merecem ser conhecidos, como os heróis, as 

ninfas, os sátiros, os centauros, as sereias e as górgonas. Vejamos um pouco sobre cada um deles.  

Heróis  

São homens dotados de habilidades acima do normal e capazes de realizar tarefas extraordinárias. Os 

heróis também eram chamados de semideuses, pois eram filhos de um(a) deus(a) com um(a) mortal; 

Ninfas  

São espíritos femininos geralmente ligados a partes da natureza, tais como rios, bosques e lagos.  

Sátiros  

São seres com o corpo metade bode e metade humano, muito semelhantes aos faunos da mitologia 

romana. 

Centauros  

São seres que também possuem o corpo híbrido, sendo metade humano e metade cavalo. 

Sereias  

São seres aquáticos com o corpo híbrido, sendo metade um tronco de mulher e metade um rabo de peixe. 

Elas são famosas por seduzir os homens com seu canto. 

Górgonas  

São poderosos monstros femininos, cujos cabelos são formados por serpentes e cujo olhar é petrificador.  

A Medusa é a mais famosa das górgonas.  

Ao contrário do que se possa imaginar, mesmo nos nossos dias, os mitos continuam vivos e sendo criados, 

mas seu significado foi alterado. Os mitos contemporâneos são pessoas, personagens ou personalidades 

que alteraram o pensamento de determinada época ou de um determinado lugar. Por exemplo, Michael 

Jackson, Elvis Presley, Charles Chaplin e Einstein. Nesse sentido, o termo mito se tornou uma espécie de 

elogio.  
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Exercícios 

 

1. Podemos caracterizar a mitologia como resultante dos primeiros esforços do ser humano no Ocidente 

para dar explicações para as coisas e atribuir sentido à realidade. Com base nesta compreensão, é 

correto afirmar: 

a) Os mitos foram as primeiras formas de manifestação escrita do homem no Ocidente e, nesse 

sentido, podem ser considerados registros fiéis da realidade no período pré-clássico. 

b) O período mitológico teve pouca relevância para a história da humanidade, na medida em que se 

baseava sempre na religião predominante e, como tal, cumpriu um papel de dominação do homem.  

c) Os mitos cumprem um papel importante na história do pensamento ocidental, dada, entre outras 

coisas, sua importância para o nascimento da filosofia. 

d) A filosofia dos filósofos pré-socráticos construiu-se como uma radical oposição aos relatos 

mitológicos, rebatendo as ilusões epistemológicas e respondendo aos anseios de cientificidade 

da época. 

e) Mito e filosofia pré-socrática se confundem. O que os diferencia é o rigor metodológico dos 

primeiros filósofos. 

 

 

2. As origens gregas da filosofia revelam historicamente um processo de ruptura com a mitologia e, 

consequentemente, com os deuses e as crenças até então predominantes culturalmente. Essa cultura 

mitológica fundamentava-se em dogmas que, por sua vez, sustentavam a força de divindades sobre os 

homens, colocando-os em um lugar comum e lhes fazendo acreditar nas mesmas coisas de maneira 

comum. Nesse contexto, a primeira necessidade dos primeiros pensadores, conhecidos como pré-

socráticos, foi conhecer a natureza a partir da sua origem. Desse modo, entre os séculos VII e VI a.C, 

defendiam a existência de um princípio universal de que todas as coisas nasceram. 

 

Qual é esse princípio (arché) para o primeiro filósofo Tales de Mileto? 

a) O elemento ar.  

b) O elemento fogo. 

c) O elemento terra. 

d) O elemento água. 

e) O Ápeiron 
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3. Sobre a Filosofia na história, leia o texto a seguir: 

 

A filosofia surge no contexto cultural grego, no século V a.C. A atividade filosófica, enquanto 

abordagem racional, se expressa inicialmente como tentativa de explicar a realidade do mundo sem 

recorrer à mitologia e à religião. 

(SEVERINO, Antônio Joaquim, Filosofia, 1996, p.56 Adaptado.) 

 

É CORRETO afirmar que esse período na história da filosofia compreende os chamados 

a) Filósofos pós-socráticos. 

b) Filósofos socráticos. 

c) Filósofos pré-socráticos. 

d) Filósofos pós-aristotélicos. 

e) Filósofos platônicos. 

 

 

4. Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia 

na qual ofilho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la,ordenaram a um criado que matasse 

o menino. Porém,penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses que 

morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu 

então da casa de seus pais para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, 

encontrou-se com Laio e seu séquito, que, insolentemente, ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu 

e matou todos os integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou 

a viagem até chegar a Tebas, dominada por uma Esfinge. Ele decifrou o enigma da Esfinge, tomou-se 

rei de Tebas e casou-se com a rainha, Jocasta, a mãe que desconhecia. 

Disponivel em: ht/hvwnycuturabras.org. Acesso em: 28 ago. 2010 (adaptado) 

 

No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Ambos são 

características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A 

expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é: 

 

a) O “Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo.” Jean Paul Sartre. 

b) “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser” Santo 

Agostinho. 

c) “Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte.” Arthur Schopenhauer. 

d) “Não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo.” Michel Foucault. 

e) “O homem, em seu orgulho, criou a Deus a sua imagem e semelhança.” Friedrich Nietzsche. 
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5. O mito é parte integrante da história da humanidade.  

 

“Cada indivíduo deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com sua própria vida. Os mitos 

têm basicamente quatro funções. A primeira é a função mística – e é disso que venho falando, dando 

conta da maravilha que é o universo, da maravilha que é você, e vivenciando o espanto diante do 

mistério. Os mitos abrem o mundo para a dimensão do mistério, para a consciência do mistério que 

subjaz a todas as formas. Se isso lhe escapar, você não terá uma mitologia. Se o mistério se manifestar 

através de todas as coisas, o universo se tornará, por assim dizer, uma pintura sagrada. Você está 

sempre se dirigindo ao mistério transcendente, através das circunstâncias da sua vida verdadeira. A 

segunda é a dimensão cosmológica, a dimensão da qual a ciência se ocupa, mostrando qual é a forma 

do universo, mas fazendo-o de uma tal maneira que o mistério, outra vez, se manifeste. Hoje, tendemos 

a pensar que os cientistas detêm todas as respostas. Mas os maiores entre eles dizem-nos: “Não, não 

temos todas as respostas. Pode os dizer-lhe como a coisa funciona, mas não o que é”. Você risca um 

fósforo. O que é o fogo? Você pode falar de oxidação, mas isso não me dirá nada. A terceira função é 

sociológica – suporte e validação de determinada ordem social. E aqui os mitos variam 

tremendamente, de lugar para lugar. Você tem toda uma mitologia da poligamia, toda mitologia da 

monogamia. Ambas satisfatórias. Depende de onde você estiver. Foi essa função sociológica do mito 

que assumiu a direção do nosso mundo – e está desatualizada. A quarta função do mito, aquela, 

segundo penso, com que todas as pessoas deviam tentar se relacionar – a função pedagógica, como 

viver uma vida humana sob qualquer circunstância. Os mitos podem ensinar-nos isso.”  

(CAMPBELL, J. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athenas, 1990. P. 32). 

 

Podemos afirmar que: 

a) o mito é uma experiência singular que continua dando sentido à existência humana. 

b) os mitos pertencem somente a comunidades pouco evoluídas. 

c) o mito morreu e não diz mais nada para a sociedade. 

d) o mito morreu e não diz mais nada para a sociedade. 

e) os mitos foram elimidos pela ciência 
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Gabarito 

 

1. C 

Assim como a mitologia, a filosofia, em seus primórdios, também surge como uma narrativa de origem, 

com a intenção de explicar o mundo. A diferença entre elas é o sentido da explicação. O pensamento 

mitológico explica o mundo sempre de cima para baixo, isto é, recorrendo ao sobrenatural (deuses) para 

explicar o natural (mundo). A filosofia produz uma naturalização dessa explicação. Ou seja, os primeiros 

filósofos, recorriam aos elementos existentes na natureza (natural) para explicar não só a origem das 

coisas, mas também do cosmo (sobrenatural). 

 

2. D 

Tales de Mileto é considerado o primeiro de todos os filósofos. Para ele, a água seria a physis, que 

corresponde tanto à acepção de "fonte originária" quanto à de "processo de surgimento e de 

desenvolvimento". Em outras palavras, ele afirmava que a água é a origem de todas as coisas. 

 

3. C 

Os filósofos pré-socráticos, como o próprio nome sugere, são aqueles que vieram cronologicamente 

antes de Sócrates. Eles foram os primeiros a buscar explicações para a realidade sem o auxílio dos 

mitos. A partir da observação da physis (natureza) tentavam encontrar o arché, isto é, o princípio ou o 

elemento que teria dado origem a tudo o que existe. 

 

4. B 

Santo Agostinho ou, simplesmente, Agostinho de Hipona foi um dos mais importantes teólogos nos 

primeiros séculos do cristianismo. Seu pensamento está relacionado ao período da filosofia conhecido 

como Patrística. A afirmação: “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o 

que quiser”, pressupõe a tese determinista, uma vez que cabe a Deus “escrever”, isto é, determinar as 

ações e dos destinos do fiel. Em sua obra Confissões, ao contrário do que o título sugere, Agostino não 

relata os seus pecados mas sim, nos mostra como cada um de seus atos, desde o nascimento, foram 

guiados pela vontade divina. 

 

5. A 

A função pedagógica dos mitos, mencionada no texto, isto é, a capacidade que essas narrativas têm de 

produzir reflexões e/ou transmitir saberes continua presente nos nossos dias. Por exemplo, através do 

mito de Ícaro, podemos refletir sobre o mau uso da tecnologia, fazendo um paralelo  entre os nossos 

aparelhos e ferramentas e as asas construídas por Dédalo. A filosofia também se utiliza dessa função 

pedagógica dos mitos para apresentar os seus conceitos, como Platão que, para explicar a teoria das 

ideias, elabora o mito da caverna.    


