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Mito e filosofia

A cosmogonia e a teogonia

Cosmos significa mundo ordenado, organizado. 

Gonia tem origem em gennao (engendrar, gerar) e genos

(nascimento, gêneses).

Théos significa as coisas divinas, os deuses.

Cosmogonia significa a narrativa do nascimento e 

organização do mundo.

Teogonia significa a narrativa da origem dos deuses.



Mito e filosofia

As diferenças entre filosofia e mito

Mito Filosofia

1. Narração de passado longínquo Se preocupa com a totalidade do 

tempo

2. Origem por genealogia e 

rivalidades/alianças

Produção natural por elementos e 

causas

3. Contraditório, fabuloso,

incompreensível

Não admite contradições, fabulações, 

coisas incompreensíveis.

Exige coerência, lógica e 

racionalidade.



Mito e filosofia

Acidentes históricos para o nascimento da filosofia

 Viagens marítimas (desencantamento do mundo, contato cultural, 

exigências de saberes (astronomia, meteorologia, navegação, etc.)

 Calendário, regularidade das mudanças

 Moeda, o abstrato generalizado

 A vida urbana contrapondo uma nova classe pautada na técnica, no 

comércio, no artesanato contra o poder da aristocracia rural
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Acidentes históricos para o nascimento da 

filosofia

 Escrita alfabética

 A invenção da política:

 A lei como vontade coletiva que legisla e regula a 

pólis

 Novo espaço coletivo, nova ação comunicativa, 

diálogo, convencimento

 Discurso de amplo alcance para discussão e 

reprodução
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Características da filosofia em seu nascimento

 Racionalidade

 Respostas conclusivas

 Regras de funcionamento para o pensamento

 Recusa ao preestabelecido, ao preconceito

 Generalização

 Através da separação e reunião de semelhantes (síntese)

 Através da separação das diferenças (análise)



Mito e filosofia

“Em suma, a Filosofia surge quando se descobriu que a verdade do 

mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que 

precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, 

ao contrário, podia ser conhecida por todos, através da razão, que é a 

mesma em todos; quando se descobriu que tal conhecimento depende 

do uso correto da razão ou do pensamento e que, além da verdade 

poder ser conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser 

ensinada ou transmitida a todos.”

Marilena Chauí


