
RESUM0 – Mito e Filosofia 
 
1. Pensamento Mítico 
• Busca da regularização e justificação da realidade natural, social, política e moral. 
• Explica a origem da realidade ordenada – caráter cosmogônico.  
• São características do pensamento mítico: 

o arraigado às tradições culturais de um povo; 
o é real, isto é, não é entendido como ilustração ou inspiração frente ao real; 
o é transmitido por tradição oral; 
o é personalista, isto é, há um herói ou um deus que executa feitos notáveis com 

características enraizadas nos comportamentos humanos.  
 
2. Transição para a Filosofia 
Transformações nas estruturas sociais na Grécia que possibilitaram uma nova compreensão da 
realidade.  
• Teoria do “Milagre Grego”: entendimento de ruptura entre a Filosofia e o mito. 
• Teoria Noética: entendimento do surgimento de novas estruturas derivadas das antigas 

estruturas míticas mantendo, apesar de aspectos qualitativamente distintos, elementos míticos 
no novo pensamento filosófico.  

• “Espanto”: perplexidade do homem diante da realidade que transforma o vulgar e evidente em 
extraordinário e indecifrável.  

 
3. Características do pensamento filosófico 
• Sistemático: composto como sistema coerente e abrangente.  
• Rigoroso: racionalmente constituído. 

o Physis: Explicação despersonalizada dos fenômenos da natureza. 
o Causalidade: regressão aos fenômenos de origem causadores dos demais e atuais. 
o Arque: princípio causador. 
o Cosmos: totalidade coerente. 
o Logos: razão, discurso coerente racional. 
o Crítico: discurso não-dogmático.  

 
Assim, a Filosofia se distancia e nega o senso comum: 
Senso Comum Filosofia 
Passivo Crítico 
Tradição Distanciamento 
Explicação contraditória 
e superficial 

Explicação coerente, 
racional e abrangente 

 
 
 
 
 
 
Apêndice: Gerd Bornheim, Os Filósofos Pré-Socráticos 
Mais uma vez, o surto da Filosofia só pode ser compreendido através de certas características 
muito peculiares à religião grega. Não se trata de afirmar que a Religião tenha sido a causa da 
instauração da Filosofia; também não se trata tão-só de reconhecer a coincidência de certos 
conteúdos. O problema consiste muito mais em compreender como estes conteúdos foram 
transferidos de um contexto mítico para o domínio da pergunta racional. Quando Tales afirma que 
a água é o elemento primordial de todas as coisas, há nisto uma clara ressonância do mito 
homérico, que mergulha por sua vez nas mais primitivas crenças religiosas. Mas tal ressonância não 
autoriza a dizer que a afirmação do mundo natural implica a recusa de uma realidade sobrenatural. 



Sem dúvida, as colônias em que se desenvolveu a filosofia pré-socrática não se caracterizavam pela 
intensa religiosidade da Grécia peninsular — que se extasiava, na mesma época, com a tragédia. 
Não é, contudo, a falta de religiosidade que explica o surto da Filosofia. Trata-se muito mais de 
outro tipo de religiosidade, que obrigava q homem das colônias a viver mais por si mesmo e a 
desenvolver uma certa ousadia intelectual. O itinerário do pensamento pré-socrático não se 
desdobra do "mito ao logos", mas de um logos mítico para a conquista de um logos mais 
acentuadamente noético. 
Por outro lado, se quisermos explicar tal ousadia devemos atentar a um rasgo fundamental da 
religiosidade grega: o homem grego não compreende os seus deuses como pertencentes a um 
mundo sobrenatural; deparamos com uma religião que desconhece o dogma ou qualquer tipo de 
verdade que não encontre os seus fundamentos na própria ordem natural. Os deuses gregos 
apresentam-se com uma evidência que os prende à ordem natural das coisas. Não existe o 
exclusivismo do Deus hebraico ou muçulmano, que só reconhece o homem quando este se 
converte. Longe de se limitarem a uma igreja ou aos privilégios de um povo escolhido, os deuses 
gregos são reconhecidos em sua presença puramente natural na ordem do mundo. E é esta 
presença natural que empresta aos deuses gregos uma universalidade ímpar. Os deuses existem 
assim como existem as plantas, as pedras, o amor, os homens, o riso, o choro, a justiça. 
A partir de tais pressupostos religiosos compreende se que aos poucos uma atitude filosófica diante 
do real se tornasse viável, que o homem passasse a afirmar-se como um ser que por suas próprias 
forças questiona o real. Claro que a autonomia da pergunta filosófica só pode surgir ao cabo de um 
longo itinerário. Se em Homero o poeta se esconde, anônimo, atrás dos feitos dos deuses e dos 
heróis, já Hesíodo se apresenta como homem, e quase que constrói a seu modo uma teogonia. 
Desta forma, a atividade racional do homem se afirma com uma intensidade crescente, até atingir, 
ao tempo dos pré-socráticos, o seu primeiro momento de maturidade. Burnet chama a atenção 
para o fato de que os primeiros filósofos usam até mesmo a palavra deus em um sentido não-
religioso. Se o pensamento filosófico é em certa medida condicionado pela Religião, esta passa 
agora a sofrer o impacto da Filosofia. 


