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Assunto: MITO E FILOSOFIA – ORIGEM DO 
PENSAMENTO FILOSÓFICO 
 

No princípio, era o caos... Assim começa a narração mítica 
sobre a origem do mundo para os gregos. Os Mitos 'explicam' a 
origem do universo, da vida, os fenômenos da natureza e até o 
comportamento humano. 

Os Mitos têm como característica fazer parte de como um 
determinado grupo cultural (étnico, religioso, geográfico, etc.) 
constrói e reproduz para os seus membros explicações sobre a 
origem do universo, da vida, ou de aspectos relacionados com a 
fertilidade, a virilidade, os ciclos da natureza entre outros 
fenômenos.  A mitologia grega, por exemplo, tem em cada um 
dos seus ‘deuses’ do Olimpo uma representação de aspectos 
psicológicos do comportamento humano ou de uma força da 
natureza. 

 
Por outro lado, as Superstições ocorrem no universo das 

crendices populares, sem ancoragem em construções 
simbólicas, culturais ou filosóficas para o entendimento da vida. 
Não passar por baixo de uma escada por medo de azar, é 
superstição. Achar que ver um gato preto cruzar uma rua de 
noite também dá azar, é mera superstição. 

A crença popular de que a sexta-feira 13 é um dia maldito, 
portanto, é mera superstição. Afinal, a superstição ocorre ao 
depositar uma crença em maus presságios, a temer coisas 
inócuas ou por criar associações sem base lógica a partir de 
eventos ou coincidências fortuitas. 

Os mitos fazem parte da história do mundo, fazem parte do 
que chamamos de herança cultural. Um dos grandes estudiosos 
contemporâneos sobre os Mitos foi o psicólogo norte-americano 
Joseph Cambpel. Ele trouxe os Mitos para mais próximo à vida 
cotidiana ao mostrar como utilizamos diversos mitos para 
desenhar a nossa trajetória de vida. Ele é autor do clássico livro 
‘A Jornada do Herói’, que serviu de inspiração para construir a 
trama e o perfil psicológico dos personagens principais da série 
de filmes Guerra nas Estrelas. 

 
Os Mitos e a Filosofia 

 

Mas, você deve estar se perguntando: O que os mitos têm a 
ver com a Filosofia? A resposta é TUDO! Já explico o por que: 

Que o ser humano é curioso por natureza já sabemos. Em outras 
palavras, essa vontade de conhecer/entender é inata a ele, faz 
parte da sua natureza. 

Hoje se temos alguma dúvida, qualquer dúvida, temos vários 
meios de informação (internet, livros, mídia, escola, as próprias 
pessoas e por aí vai) para encontrar a resposta/explicação de 
que precisamos, porém na antiguidade não era assim, ou 
melhor, não era totalmente assim. 

Então, quando o homem tinha dúvidas, essas dúvidas eram 
respondidas através das religiões existentes naquela época, e o 
meio pelo qual se dava essa explicação eram os mitos (do grego 
MYTHÓS: “discurso, mensagem palavra, assunto, invenção, 
lenda, relato imaginário”) as famosas histórias fantasiosas 
acerca das ações dos deuses. Que fique claro, os mitos foram 
criados com um único objetivo: explicar algo ou alguma coisa 
que estivesse tirando a paz desses homens. 

Um exemplo do que estou falando: – “Na certa você já ouviu 
falar de Thor e de seu martelo. Antes de o cristianismo chegar a 
Noruega, acreditava-se aqui no Norte que Thor cruzava os céus 
em uma carruagem puxada por dois bodes. E quando ele agitava 
seu martelo, produziam-se raios e trovões. A palavra “Trovão” — 
Thor-don em Norueguês — significa originariamente “O rugido 
de Thor“. Em sueco, a palavra para trovão é aska, na verdade 
as-aka — que significa a jornada dos deuses no céu. 

Quando troveja e relampeja, geralmente também chove. E a 
chuva era vital para os camponeses da era dos vikings. Assim, 
Thor era adorado como o deus da fertilidade. 

A resposta mitológica à questão de saber porque chovia era, 
portanto, a de que Thor agitava seu martelo. E quando caía a 
chuva, as sementes germinavam e as plantas floresciam nos 
campos.” (O MUNDO DE SOFIA – A visão mitológica do Mundo (1991) 

Vale lembrar que os mitos são considerados a primeira forma 
de explicação criada pelo ser humano! – Em determinada época 
da história da humanidade, a escrita ainda não havia sido 
inventada, logo os mitos eram repassados e contados de forma 
oral, o que possibilitou o aparecimento de várias versões sobre 
um mesmo mito. “Mito quer dizer história ou conjunto de histórias 
que fazem parte da cultura de um povo e tentam explicar 
fenômenos incompreendidos ou sem resposta comprovada, 
como a criação do mundo, o sentido da vida humana e morte”. 

A civilização grega acreditavam em vários deuses, era 
considerada politeísta (polis, muitos, Théos, deus: muitos 
deuses). Esta civilização que descrevia seus deuses com 
características semelhantes aos humanos, era chamada de 
antropomórficas. 

 
A Mitologia no Cinema e na Literatura: 

 

A indústria cultural, já produziu alguns filmes e livros sobre o 
fantasioso mundo dos deuses. Algumas dicas para você assistir 
ou ler. Veja a lista de filmes: 

1. A Odisséia. 
2. Tróia. 
3. Guerra de Titãs. 
4. Thor. 
5. Percy Jackson. 
6. Deuses do Egito. 
7. Guerra nas Estrelas. 
 
Da mitologia também herdamos algumas palavras 

expressões e mitológicas que usamos ainda hoje, tais como: 
Voto de Minerva, Calcanhar de Aquiles, Flecha do Cupido, 
Olimpíadas, Caos, Presente de Grego, Odisséia… 

 
Você deve estar se perguntando… E a filosofia nisso 

tudo? 

Os primeiros gregos a registrarem por escrito os mitos 
gregos foram Homero (800 a.C- 701 a.C) e Hesíodo (750 a.C- 
650 a.C). Hesíodo é autor da obra Teogonia, já Homero 
escreveu os dois poemas épicos mais conhecidos, Ilíada e 
Odisséia Até aí tudo bem, só que esse simples ato de registrar 
a herança do seu povo abriu espaço para discussões e 
questionamentos sobre a real semelhança entre homens e 
deuses. Homero, foi quem mais sofreu as críticas feitas pelos 
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primeiros filósofos, esses criticavam a forma como os deuses 
eram descritos em seus poemas, como sendo ” a imagem e 
semelhança dos homens”. 

Nada mais propício para o surgimento da filosofia, certo? 
Nessa época, com a fundação de muitas cidades-Estado, os 
cidadãos livres tinham muito tempo para pensar/refletir/indagar, 
já que os serviços pesados ficavam com os escravos ( na sua 
maioria prisioneiros de guerra), o que fomentou ainda mais as 
discussões acerca da veracidade das narrações mitológicas. 

Com essa crítica deu-se início a uma “evolução” na forma de 
pensar o mundo e o que existia a sua volta, a filosofia ganhou 
vida. Sendo assim, podemos dizer que a filosofia surgiu a partir 
da mitologia. Eis aí o porquê de a mitologia ser importante para 
a filosofia. Afinal, nada surge do nada! 

É em Mileto, hoje Turquia, que as explicações mitológicas 
começaram a ser substituídas, principalmente quanto à sua 
origem. A principal característica dessa escola é a preocupação 
com a physis, palavra grega para “natureza”. 

 
Tales de Mileto( 623 -546 a.C.) 

 

Você sabe da importância da água em nossas vidas, não é? 
E que senão cuidarmos adequadamente dela poderemos ficar 
sem? Pois então, Tales de Mileto, interessou-se muito pela água 
e sua presença em nossas vidas, observando atentamente suas 
fases e sua presença em tudo que existe e precisa existir. 
Chegando então a conclusão que “tudo é água”! 

 
Anaximandro (610-547 a.C) 

 

Para Anaximandro, discípulo de Tales, o princípio originário 
não poderia ser definido, não tinha forma e exatidão, mas apesar 
disso tudo, concordava com seu mestre sobre tal substância 
geradora, o que o levou a afirmar que “o apeíron”, que pode ser 
traduzida por infinito, tinha essa responsabilidade. 

 
Anaxímenes (588-524 a.C.) 

 

Para Anaxímenes, o universo e tudo que nele existe  teria se 
originado a partir do processo de rarefação e condensação do 
ar, o sopro necessário. Tudo é ar!  

 
Heráclito de Éfeso- O Obscuro (435-475 a.C) 

 

Heráclito, ao contrário dos filósofos de Mileto, não é 
conhecido por postular que o mundo é originário de uma única 
substância, mas, por afirmar que o mundo, a vida e tudo que 
existe nele não é estático, ou seja, está em constante 
transformação, “tudo flui”! 

Os contrários, os opostos são necessários para entendermos 
a vida e seus sentidos. 

“Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque tanto 
o rio quanto nós já não somos mais os mesmos.” 

 
Pitágoras de Samos-(580-500 a.C) 

 

Sua teoria foi desenvolvida ao perceber que o som produzido 
quando uma corda era esticada variava segundo uma proporção 
exata. Partindo daí a idéia de que assim como há uma relação 
intima entre a música e a matemática, tudo no universo também 
deveria seguir a mesma lógica. Acreditava que em cada número, 
de 1 a 9 se realiza a expressão da vida humana. Por isso sua 
afirmação é ”tudo são números” 

 
Importante: Os problemas filosóficos que vivenciamos hoje, 

muito se diferenciam daqueles vividos pelos primeiros seres 
humanos, isso, contudo não quer dizer que nossos problemas 
são mais importantes, mas sim que os problemas filosóficos 
dependem, sobretudo do período em que são formulados. Por 
exemplo, antigamente os seres humanos não tinham um método 
para averiguar respostas para perguntas como “como água cai 

do céu?”, “o que é um relâmpago e um trovão no meio de uma 
tempestade?”, “como as plantas saem da terra?”, etc. E como 
podemos perceber eles queriam explicações mais plausíveis, 
mais racionais para suas perguntas, não bastando mais as 
explicações mitológicas. 

 
FONTE:  
LIVRO:  
O MUNDO DE SOFIA – Jostein Gaarder. 
 
SITE: 
https://blogdoenem.com.br/filosofos-da-natureza-filosofia-enem/ 
 
VÍDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=vUP_s6tVDf8  
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