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TEMAS: Filosofia e outras forma de 
conhecimento:
1. Senso comum 

2. Mito e religião 

3. Ciência
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Mito e religião 

Neste tema, o objetivo será investigar os mitos e as religiões como formas de
compreensão do mundo e sua relação com a Filosofia.

1. O mito se aproxima da religião na medida em que ambos apresentam
relações entre homens e deuses..

2. É importante compreender o significado conceitual de religião, a fim de
poder se comunicar e aprender sobre diferentes religiões com tranquilidade,
sem medo, tabus ou inseguranças.

3.Todas as religiões possuem uma tradição cultural própria e, por isso, devem
sempre ser respeitadas. Elas são fontes de investigação filosófica, pois
interferem no pensamento e na forma de compreensão do mundo.
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• “Pelé é um mito do futebol!”, 

• “Atlântida não existe, é um mito” ou 

• “Há muitos anos, acreditava-se no mito da superioridade da raça branca”. 

O que será que a palavra mito significa em cada uma das frases? 

Você poderia citar outros contextos em que já ouviu essa palavra?
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Os mitos são narrativas que se valem de elementos sobrenaturais e fantásticos para explicar 

a origem do Universo e dos fenômenos naturais (cosmogonia), da humanidade, do destino, 

dos sentimentos e dos deuses (teogonia).

Cosmogonia: Palavra de origem grega que, de
acordo com sua etimologia, significa “origem” ou
“nascimento” do cosmos. Refere-se ao período
em que predominou um conjunto de mitos sobre
a criação do cosmos, incluindo a origem do
mundo físico e também da vida.

Teogonia: Palavra de origem grega 
que significa, etimologicamente, 

“origem dos deuses”.
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Presentes em diferentes culturas, essas histórias foram transmitidas de
geração em geração através dos tempos, principalmente por meio da
narrativa oral.

Na cultura grega, como em muitas outras, os mitos foram a base da
educação por um longo período e cumpriram função importante na
formação moral da comunidade, ensinando e propagando valores tidos
como adequados
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Na mitologia grega, que tem uma visão antropomórfica dos deuses,

Afrodite é a deusa da beleza.

Há muitas versões para o mito de sua origem, e elas aludem aos

diferentes sentimentos que os homens daquela época

experimentaram diante do que é o belo.
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A versão de Homero, mais 

convencional, conta que Afrodite é 

filha de Zeus (deus dos deuses) e Dione 

(deusa-mãe). Já a versão do poeta 

Hesíodo você pode conhecer a seguir

Uma representação do mito de Afrodite (chamada de Vênus pelos romanos)
foi imortalizada séculos mais tarde, na obra O nascimento de Vênus, do
pintor italiano renascentista Sandro Botticelli, em 1483.


