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MITO E FILOSOFIA

1. Apresentação do conteúdo

2. O que é o Mito

3. Funções do Mito

4. Características do Mito

5. Diferença entre Mito, Lenda e Fábula
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• POR QUE ESTUDAR FILOSOFIA?

• REFLEXÃO CRÍTICA

• INSTRUMENTO DE TRABALHO

• CIDADANIA

• OBJETIVO DA FILOSOFIA
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Filosofia: É uma reflexão crítica a respeito do conhecimento e da ação, a
partir da análise dos pressupostos do pensar e do agir.

Reflexão crítica: pensar com critérios, analisar seu processo de pensar e de
agir no mundo.

instrumento de trabalho visa auxiliar no processo de formação da cidadania Objetivo Final
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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.


