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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema central o estudo sobre a cosmogonia e a explica-

ção	da	origem	do	mundo	na	filosofia	de	Platão.	A	filosofia	faz	parte	do	currículo	

da	educação	básica	mas	devemos	refletir	sobre	suas	contribuições	para	desen-

volver	o	protagonismo	dos	jovens	e	adultos	no	século	XXI.	Sendo	assim,	a	refle-

xão	filosófica	sobre	a	origem	do	mundo	pode	contribuir	como	exercício	para	o	ser	

pensar	sobre	sua	existência,	sobre	os	problemas	sociais	do	século	atual,	obser-

vando	pontos	de	vistas	da	antiguidade,	tanto	mitológico	como	de	Platão	que	é	um	

dos	filósofos	cuja	teoria	influenciou	e	influencia	a	humanidade	até	o	cotidiano.	O	

tema	desperta	o	 interesse	em	diversos	alunos,	hora	pela	explicação	fantástica	

que	o	mito	oferece,	hora	pela	beleza	da	teoria	platônica	que	inicia	a	explicação	do	

mundo	pela	racionalidade,	sem	se	afastar	completamente	do	mito,	além	do	mais	

esse tema é abordado em livros paradidáticos e no cinema; inspirando o debate 

além da barreira da academia. A metodologia utilizada para o desenvolvimen-

to	deste	trabalho	foi	uma	pesquisa	descritiva,	aliada	a	pesquisas	bibliográficas	

e	aplicação	de	questionários	entre	alunos	do	ensino	médio,	objetivando	refletir	

sobre	o	a	cosmogonia	e	as	teorias	de	Platão,	fazendo	um	diálogo	com	o	debate	

realizado	no	espaço	escolar	e	no	cotidiano.

Palavras–chaves: Filosofia,	Cosmogonia,	Platão,	Criação	do	mundo,	mito.	
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in	philosophy,	Faculdade	Campos	Elíseos,	2021.

ABSTRACT

This research has as its central theme the study of cosmogony and the expla-

nation of the origin of the world in Plato’s philosophy. Philosophy is part of the 

basic	education	curriculum,	but	we	must	reflect	on	its	contributions	to	developing	

the	role	of	youth	and	adults	 in	 the	21st	century.	Thus,	 the	philosophical	 reflec-

tion on the origin of the world can contribute as an exercise to be thinking about 

its	existence,	about	the	social	problems	of	the	current	century,	observing	points	

of	view	of	antiquity,	both	mythological	and	Plato	who	is	one	of	the	philosophers	

whose	theory	influenced	and	influences	humanity	until	the	day	to	day.	The	theme	

arouses	 interest	 in	several	students,	 time	 for	 the	 fantastic	explanation	 that	 the	

myth	offers,	time	for	the	beauty	of	the	Platonic	theory	that	starts	the	explanation	

of	the	world	by	rationality,	without	completely	departing	from	the	myth,	moreover	

this theme is addressed in paradidical books and in the cinema; inspiring debate 

beyond the academy barrier. The methodology used for the development of this 

work	was	a	descriptive	research,	combined	with	bibliographic	research	and	appli-

cation	of	questionnaires	among	high	school	students,	aiming	to	reflect	on	Plato’s	

cosmogony	and	theories,	making	a	dialogue	with	the	debate	held	in	the	school	

space and in the daily.

Keywords: Philosophy, Cosmogony, Plato, Creation of the world, myth.
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Introdução

A	filosofia	não	é	apenas	atividade	de	pensadores	brilhantes,	porém	ex-
cêntricos,	 como	popularmente	se	pensa.	Filosofia	é	o	que	 todos	 faze-
mos quando estamos livres de nossas atividades cotidianas e temos uma 
chance de nos perguntar o que é a vida e o universo. (O LIVRO DA FI-
LOSOFIA,	2016,	p.	12).

Nesta	introdução	serão	expostos	alguns	componentes	que	caracterizam	as	

circunstâncias	e	o	contexto,	os	objetivos	e	os	instrumentos	utilizados	para	coleta	

de	dados	dessa	investigação.

O tema da pesquisa

A	inquietação	sobre	o	tema	da	pesquisa	“Cosmogonia	e	a	explicação	do	

mundo	na	visão	de	Platão”	surge	da	curiosidade	de	compreender	a	cosmogonia,	

por	minhas	pesquisas	sobre	o	filósofo	Platão	e	dos	muitos	debates	ouvidos	dos	

alunos	sobre	onde	a	filosofia	se	encaixa	no	cotidiano.

A	mitologia	faz	parte	da	imaginação	do	ser	humano	desde	o	seu	nascimen-

to.	Nos	deparamos	rotineiramente	com	filmes,	novelas,	livros	sobre	heróis,	supe-

ração	da	vida	mediante	algum	fenômeno	(misterioso)	e,	o	filósofo	grego	Platão	

é	discutido	dentro	e	fora	da	academia,	sua	filosofia	é	muito	presente	no	cinema,	

nos pensamentos e conselhos dos homens.

A	filosofia	precisa	ser	redescoberta	no	íntimo	da	sociedade,	vista	não	como	

ameaça	ao	sistema	político-econômico	e,	sim	como	uma	reflexão	radical	do	ser	

no meio em que vive.

Conceitos norteadores da pesquisa

Um	primeiro	conceito	a	conduzir	esta	pesquisa	é	o	conceito	de	filosofia,	que	

Teles	define	como:	“A	Filosofia	é	aquele	conhecimento	especulativo	ou	analítico	

sobre a realidade como um todo ou a respeito de certos problemas que não caem 

sob	a	alçada	das	ciências,	principalmente	os	do	conhecimento	e	da	ação.	(1990,	

p.	53).
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A	pesquisa	está	baseada	nos	conceitos	de	mito	e	mitologia,	na	vida	e	obra	

de	Platão	e	sua	teoria	dos	mundos,	com	enfoque	na	alegoria	da	caverna.

O	mito	aqui	compreendido	concordará	com	a	visão	de	que	o	“mito	é	a	forma	

mais	remota	da	crença,	um	meio	do	indivíduo	se	relacionar	com	o	sobrenatural”.	

(ARANHA,	2013,	p.	23)

Platão	revela	seu	pensamento	sobre	a	explicação	do	mundo	pela	“Teoria	

das ideias” e ilustra seu pensamento através do mito da caverna:

Para	 ilustrar	seu	pensamento,	Platão	apresentou	o	que	se	tornaria	co-
nhecido	como	a	“Teoria	da	caverna”.	Ele	nos	convidou	a	imaginar	uma	
caverna	 na	 qual	 as	 pessoas	 estão	 aprisionadas	 desde	 o	 nascimento,	
amarradas,	encarando	a	parede	ao	fundo,	na	escuridão.	(O	LIVRO	DA	
FILOSOFIA,	2016,	p.	53)

O problema da pesquisa

A	Filosofia,	enquanto	ciência	desenvolvida	historicamente,	se	faz	presente	

no	cotidiano	de	todos,	presente	no	norte	das	ações	executadas	e	das	reflexões.

Tendo	a	preocupação	de	compreender	a	relação	entre	o	pensamento	mí-

tico	e	o	surgimento	do	pensamento	filosófico,	materializado	na	compreensão	da	

filosofia	de	Platão,	surge	um	questionamento	que	se	traduz	no	seguinte	proble-

ma:	“Como	a	cosmogonia,	a	mitologia	e	o	pensamento	platônico	tem	influenciado	

a	reflexão	do	homem	sobre	o	surgimento	do	mundo?”

A metodologia de pesquisa utilizada nesta investigação

Este	texto	visa	refletir	sobre	cosmogonia	e	o	pensamento	platônico	na	cria-

ção	do	mundo,	 tema	de	 importância	 fundamental	para	a	sociedade	no	século	

XXI.

Quanto	à	abordagem	a	pesquisa	será	qualitativa,	pois	a	análise	dos	dados	

coletados	será	subjetivas,	baseadas	em	argumentos	de	diversos	autores	e	docu-

mentos	pesquisados.	Silva	(2005,	p.	20)	diz	que	a	pesquisa	qualitativa:	“conside-
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ra	que	há	uma	relação	dinâmica	entre	o	mundo	real	e	o	sujeito,	isto	é,	um	vínculo	

indissociável	entre	o	mundo	objetivo	e	a	subjetividade	do	sujeito	que	não	pode	

ser traduzido em números.”

De	acordo	com	os	objetivos	da	pesquisa	ela	será	descritiva,	pois	pretende	

descrever	como	a	reflexão	da	criação	do	mundo	tem	se	desenvolvido	no	século	

XXI,	dentro	e	fora	das	academias.

Por	fim,	considerando	os	procedimentos	para	coleta	de	informações,	a	pre-

sente	monografia	se	classifica	como	bibliográfica	e	documental.	Bibliográfica	pois	

serão coletados dados em livros para fundamentar os argumentos ao longo do 

trabalho,	e	documental	pois	consideramos	os	documentos	oficiais	como	a	BNCC	

e	os	PCN	e	suas	aplicações	no	cotidiano	escolar,	o	que	de	certo	modo	tornará	

também um estudo de caso no que tange os relatos dos diversos atores escola-

res e vivências pessoais na escola em que atuo.

A hipótese elaborada no início da investigação

	Sendo	a	pesquisa	uma	análise	da	 reflexão	filosófica	 sobre	a	 criação	do	

mundo,	no	cotidiano	escolar	e	na	sociedade,	a	hipótese	inicial	é	de	que	a cos-

mogonia, a mitologia e o pensamento platônico tem influenciado debates 

sobre a criação do mundo dentro e fora das academias.

Os objetivos da pesquisa

Os	objetivos	da	pesquisa	estão	divididos	em	dois	grupos,	o	geral	e	os	es-

pecíficos	que	são	a	segmentação	do	primeiro.	Sendo	assim,	o	objetivo	geral	é:	

Diagnosticar que a cosmogonia, a mitologia e o pensamento platônico é 

amplamente usado para explicar a criação do mundo. 	Os	objetivos	específi-

cos são:

•	 Investigar	a	dinâmica	do	debate	sobre	a	criação	do	mundo	dentro	das	

escolas;



18 19

Cosmogonia, mitologia e explicação do mundo na visão de platão

Paulo Célio Ramos Soares

• Revisitar as teorias do mito e de Platão;

•	Relacionar	pensamento	mítico	com	a	cinematografia;

• Evidenciar a teoria de Platão na sociedade atual

•	Descrever	as	implicações	da	reflexão	filosófica	sobre	mitologia	e	mito	da	

caverna no cotidiano.

A justificativa da pesquisa

Compreender	a	atividade	filosófica	é	de	grande	importância	para	os	alunos,	

e	não	alunos,	se	posicionarem	de	forma	crítica	na	sociedade.	Teles	(1990,	p.7)	

diz	que	“a	atividade	filosófica	mais	importante	consiste	no	esforço	sincero	e	na	

procura	inteligente	de	soluções	para	os	problemas	que	afligem	a	época	em	que	

vivemos”.

Compreendendo	que	a	filosofia	é	uma	ciência	que	possui	história	e,	que	

essa	história	se	faz	presente	na	influência	dos	outros	momentos	sociais,	justifi-

ca	a	necessidade	de	revisitar	a	mitologia,	a	influência	do	mito	na	sociedade,	os	

conceitos	da	teoria	de	Platão,	a	proximidade	do	mito	da	caverna	em	aplicações	

rotineiras,	o	“sair”	da	caverna	em	que	nos	colocamos.

Organização do trabalho

	A	presente	livro	está	dividido	em	três	capítulos,	o	primeiro	destinado	a	ex-

por	a	fundamentação	teórica	da	pesquisa,	o	segundo	traz	as	bases	de	uma	pes-

quisa	científica	e	suas	classificações,	o	terceiro	discute	a	pesquisa	em	si,	isto	é,	

a análise dos dados obtidos e as conclusões advindas.

 O capítulo primeiro faz uma abordagem sobre as teorias do mito e de Pla-

tão,	 um	apanhado	 dessas	 teorias	 ao	 longo	 da	 história	 e	 as	 visões	 de	 alguns	

teóricos,	 discutimos	 sobre	 a	 perspectiva	 de	 diversos	 autores,	 utilizando	 livros	

destinados a ensino superior e ao ensino médio.
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No	segundo	capítulo	destaca	sobre	as	bases	de	uma	pesquisa	científica,	

situando	o	leitor	sobre	suas	características	e	classificações,	assumindo	no	final	

qual	o	tipo	de	pesquisa	realizada	na	presente	monografia.

No	terceiro	capítulo,	constam	as	análises	e	observações	obtidas	ao	longo	

da	pesquisa,	ou	seja,	nele	existem	as	reflexões	sobre	o	tema.	Discutindo	as	aná-

lises durante a pesquisa e os dados obtidos na pesquisa feita entre alunos do 

ensino médio do estado da paraíba. 

Após	todas	as	análises	e	argumentações,	 tem	considerações	finais	reto-

mando os principais conceitos e analisando se a hipótese é válida ou refutada.
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“No	princípio,	há	a	religião,	o	mito,	a	poesia:	de	Homero	a	Píndaro	(e,	
passando	por	um	desvio,	até	os	autores	clássicos	da	tragédia);	em	se-
guida	uma	transição:	os	“pré-socráticos”.	(...)	Surge	então	Sócrates:	tudo	
muda,	mas	de	uma	maneira	que	não	é	radical.	Com	Platão,	com	a	fun-
dação	da	Academia,	em	387,	é	instituída	finalmente	a	ordem	da	raciona-
lidade;	precária,	inábil,	essa	ordem,	que	estará	sujeita	a	múltiplas	modifi-
cações,	determinou	já	seus	princípios.	(CHÂTELET,	1981,	p.	18)

Neste	capítulo	apresento	em	detalhes	da	fundamentação	teórica,	lugar	de	

definir	mito,	e	expor	a	Teoria	das	ideias	de	Platão,	e	como	Platão	desenvolve	sua	

filosofia	ainda	usando	alegorias	(mitos)	para	ilustrar	sua	teoria.

1.1 Mitos que explicam a criação do mundo e da crença

Desde	crianças	temos	contato	com	um	mundo	mágico,	imaginário,	repleto	

de	histórias	fantásticas,	ou	seja,	desde	a	infância	temos	contato	com	os	diversos	

mitos	sociais,	religiosos,	folclóricos,	da	evolução	humana	ou	do	universo.

Histórias	que	causam	medo,	outras	causam	a	ilusão	de	aventuras	e	de	von-

tade	de	conhecer,	deuses	e	deusas,	reis	e	rainhas	animais,	milagres	contados,	

rezas	do	povo,	lendas.	Quem	nunca	se	viu	neste	mundo?

Com	a	 narrativa	mítica	 “procurava-se	 explicar	 o	 princípio	 do	mundo	e	 a	

formação	do	universo,	a	origem	dos	deuses	e	também	os	acontecimentos	que	

afetavam	os	seres	humanos”	(MELANI,	2016,	p.	36)

Existem	vários	mitos	da	criação	do	mundo,	o	mito	a	seguir	ilustra	a	criação	

do mundo usando a mitologia grega:

Na	origem,	nada	tinha	forma	no	universo.	Tudo	se	confundia,	e	não	era	
possível distinguir a terra do céu nem do mar. Esse abismo nebuloso se 
chamava	Caos.	Quanto	tempo	durou?	Até	hoje	não	se	sabe.

Uma	força	misteriosa,	talvez	um	deus,	resolveu	pôr	ordem	nisso.	Come-
çou	reunindo	o	material	para	moldar	o	disco	terrestre,	depois	o	pendurou	
no	vazio.	Em	cima,	 cavou	a	abóbada	celeste,	que	encheu	de	ar	e	de	
luz.	Planícies	verdejantes	se	estenderam	então	na	superfície	da	terra,	e	
montanhas rochosas se ergueram acima dos vales. A água dos mares 
veio	rodear	as	terras.	Obedecendo	à	ordem	divina,	as	águas	penetraram	
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nas	bacias	para	formar	 lagos,	torrentes	desceram	nas	encostas,	e	rios	
serpearam entre os barrancos.

Assim,	foram	criadas	as	partes	essenciais	de	nosso	mundo.	Elas	só	es-
peravam	seus	habitantes,	os	astros	e	os	deuses	logo	iriam	ocupar	o	céu,	
depois,	no	fundo	do	mar,	os	peixes	de	escamas	luzidias	estabeleceriam	
domicílio,	o	ar	seria	reservado	aos	pássaros	e	a	terra	a	todos	os	outros	
animais,	ainda	selvagens.

Era necessário um casal de divindades para gerar novos deuses. Foram 
Urano,	o	Céu,	e	Gaia,	a	Terra,	que	puseram	no	mundo	uma	porção	de	
seres	estranhos.	(POUZADOUX,	2001,	p.15-16)

Figura 1: Criação do Mundo

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/466826317606986267/

Existem	outras	mitologias	que	explicam	a	origem	do	mundo,	dos	deuses,	

das	coisas	da	rotina	humana,	não	existe	apenas	a	mitologia	greco-romana.	Uma	

explicação	para	o	destaque	dessas	mitologias	é	dado	por	Gallo	(2016,	p.	24):

No mundo ocidental costuma-se dar ênfase à mitologia greco-romana 
porque	gregos	e	romanos	deram	uma	contribuição	decisiva	para	o	co-
nhecimento	e	a	formação	dos	valores	culturais	ocidentais.	 Isso	não	di-
minui	a	importância	das	demais	tradições	mitológicas	nem	tampouco	a	
influência	que	elas	têm	sobre	a	cultura	de	outros	povos.	
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Os	egípcios	também	explicaram	o	começo	do	mundo	descrevendo	como	a	

ordem	e	a	vida	surgiram	do	caos	primordial,	para	isso	recorreram	a	mitologia	dos	

seus	deuses,	em	especial	o	deus-sol:	Rá,	através	do	mito	a	seguir:

A divindade criadora Rá originou-se de Nun,	o	oceano	primordial	da	não	
existência.	Quando	Rá	espirrou,	Shu,	o	deus	do	ar	seco,	saiu	de	suas	
narinas.	A	seguir,	Rá	cuspiu	e	Tefnut,	a	deusa	do	ar	úmido,	surgiu	de	sua	
boca. Rá enviou os dois deuses em uma viagem pelo oceano. Mais tar-
de,	usando	seus	poderes	de	criação	e	percepção,	o	deus-sol	chamou	à	
existência	os	elementos	primordiais,	dizendo-lhes	os	nomes	e	vendo-os	
surgir. Foi também nessa ocasião que criou Maat,	a	deusa	da	harmonia	
universal,	cuja	tarefa	era	pôr	em	ordem	a	criação.	(WILKINSON,	2010,	
p.	236)

No	Brasil,	em	especial	no	Nordeste,	a	crença	no	Padre	Cícero	é	notável	e	

sua	explicação	é	dada	pelas	especulações	de	fé	e	milagres;	e	sobre	esse	movi-

mento	de	crença	é	também	explicado	pelo	mito	transcrito	a	seguir:

Na	noite	de	24	de	dezembro	de	1871,	num	pequeno	arraial	do	sertão	
cearense,	a	capelinha	estava	lotada.	O	padre	Cícero	rezava	a	missa	pelo	
nascimento	 de	 Jesus.	Aquele	 padre	 jovem	estava	 impressionado	 com	
a	pobreza	do	povo	de	Juazeiro.	Antes	da	Missa	do	Galo,	ele	se	deitou	
para descansar. Adormeceu e sonhou com Jesus e os doze apóstolos. 
Enquanto	ceavam,	apareceu	uma	multidão	de	sertanejos	 famintos.	Ao	
avistar	os	miseráveis,	Jesus	disse	que	estava	decepcionado	com	a	hu-
manidade e pediu ao padre para tomar conta daquela gente. Esse sonho 
mudou a vida de Cícero Romão Batista.

(...)
A	vida	em	Juazeiro	seguia	esse	 ritmo,	quando	um	acontecimento	veio	
revolucioná-la.	No	dia	10	de	março	de	1889,	quando	Maria	de	Araújo	foi	
comungar,	a	hóstia	virou	sangue.	A	partir	de	então,	muitas	vezes	isso	se	
repetiu.	As	toalhas	que	limpavam	a	boca	de	Maria	ficavam	manchadas	e	
passaram a ser veneradas.
Juazeiro	tornou-se	centro	de	peregrinação:	as	pessoas	queriam	ver	Ma-
ria	e	os	panos	manchados	de	sangue.	A	notícia	foi	publicada	no	jornal	e	
chegou	ao	conhecimento	do	bispo.	Dois	padres	de	Fortaleza	afirmaram	
que	aquilo	era	obra	divina,	mas	o	bispo	convocou	outro	grupo,	que	agiu	
de modo diferente: os padres deram a comunhão a Maria e nada acon-
teceu.	O	bispo	concluiu	então	que	não	havia	milagre,	e	o	papa	confirmou	
a	decisão.	Os	padres	que	acreditavam	no	milagre	tiveram	de	se	retratar,	
e Cícero foi suspenso: não era mais reconhecido como sacerdote pela 
Igreja.
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(...)
Quando	morreu,	aos	noventa	anos,	a	devoção	do	povo	aumentou.	De	
todas	as	partes	do	Brasil,	milhões	de	fiéis	vão	ao	Juazeiro	em	busca	das	
graças	do	protetor	dos	humildes.	A	maior	festa	da	cidade	é	dia	24	de	mar-
ço,	o	aniversário	de	Padre	Cícero.	No	aniversário	de	sua	morte,	Juazeiro	
se	veste	de	preto,	em	sinal	de	luto;	cerca	de	cem	mil	pessoas	assistem	à	
missa em sua homenagem.

O	padim	Ciço	continua	a	ser	o	santo	do	sertão	nordestino.	(SALERNO,	
2006,	p.	90-91)	

Esses	mitos	ilustram	como	um	povo	explica	a	criação	ou	origem	de	algo,	

seja	do	mundo,	do	universo,	dos	seres	humanos,	de	suas	crenças.	Justificam	

inclusive	seus	exageros	e	desejos,	assim	como	buscam	explicar	a	partir	de	suas	

histórias	as	divergências	sociais,	os	fenômenos	naturais,	sempre	de	maneira	hie-

rárquica,	que	não	dar	espaço	a	dúvida	ou	questionamentos.	Melani	(2016,	p.	36)	

afirma	que	é	por	meio	dos	mitos	que	“o	indivíduo	comum	entrava	em	contato	com	

a	memória	cultural	de	seu	povo	e	podia	conhecer	seus	heróis,	deuses,	valores	

éticos e religioso”

Percebemos que o mito narra a origem das coisas que o homem precisa 

saber,	seja	a	origem	dos	deuses,	a	origem	da	humanidade,	de	uma	crença,	de	

uma	planta.	Sobre	isso	Chauí	(2016,	p.	36)	diz	que:

Vemos,	portanto,	que	o	mito	narra	a	origem	das	coisas	por	meio	de	lutas,	
alianças	e	relações	sexuais	entre	as	forças	sobrenaturais	que	governam	
o mundo e o destino dos seres humanos. Como os mitos sobre a origem 
do	mundo	são	genealogias,	diz-se	que	são	cosmogonias	e	teogonias.	

Hesíodo,	ao	escrever	o	poema	Teogonia,	por	volta	do	século	VIII	a.C.	apre-

senta	a	origem	das	divindades.	Sobre	o	poema	Teogonia,	Cotrim	(2016,	p.	124)	

discorre que:

A primeira divindade teria sido Caos (o	abismo,	o	vazio	indeterminado	e	
ilimitado),	mas	logo	apareceram	Gaia (a	terra),	Tártaro (o mundo sub-
terrâneo,	de	 trevas	profundas)	e	Eros (o	amor).	De	cada	uma	dessas	
divindades	vieram	outras	e,	da	união	entre	elas,	nasceram	outras	mais,	
conformando	assim	várias	estirpes	de	deuses	e	deusas,	heróis	e	heroí-
nas e outras entidades. 
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Desenvolvemos o pensamento mítico na tentativa de explicar uma realida-

de	que	vivenciamos,	para	Teles	(1990,	p.	12)	o	pensamento	mítico	“é	uma	forma	

de explicar e compreender a realidade natural e social (o mundo da Natureza e 

da	Cultura)	diferente	da	nossa”;	nesse	sentido	o	pensamento	mítico	auxilia	na	

compreensão também de outras culturas.

O	mito	é	muito	presente	na	sociedade.	O	mito	é	especulado	nos	heróis,	

no	sobrenatural,	naquilo	que	a	razão	não	consegue	explicar.	O	mito	não	é	uma	

mentira,	pelo	contrário,	é	uma	história	fantástica,	uma	primeira	forma	de	explicar	

algo,	antecede	a	razão	para	explicar	o	que	o	ser	humano	precisa	compreender.

A	vivência	na	crença	não	pode	ser	considerada	como	irracional,	o	mito	é	

uma verdade incluída no percurso da experiência vivenciada pelo homem. Para 

evitar	o	esquecimento	dos	feitos	fazemos	as	ritualizações,	ou	seja,	a	rememora-

ção	dos	feitos	contados,	tornamos	eles	atuais.	Sobre	isso,	Morais	(1988,	p.32)	

relata que:

O	mundo	mítico,	antes	de	ser	a	expressão	de	estágios	infantis	da	huma-
nidade	é,	em	si	mesmo,	um	mundo	significativo.	Todos	os	ritos	celebra-
dos	nessas	sociedades	são	a	própria	condição	de	perpetuação	do	mito,	
pois	que,	através	deles,	o	mito	ganha	vida,	e	o	homem,	objetivando	emo-
ções	profundas,	vive	em	presença	dos	deuses,	em	perfeita	comunhão	
com o divino.

Os	mitos	revelam	mais	que	a	origem	do	mundo,	dos	deuses,	das	coisas;	

mas	de	tudo	que	seja	primordial,	primeiro	e	suas	consequências	nas	vidas	dos	

envolvidos,	na	condução	do	mundo;	na	explicação	da	formação	da	sociedade,	

das	relações	humanas,	dos	desejos	e	proibições.	

Os	mitos,	efetivamente,	narram	não	apenas	a	origem	do	Mundo,	dos	ani-
mais,	das	plantas	e	do	homem,	mas	também	de	todos	os	acontecimentos	
primordiais em consequência dos quais o homem se converteu no que é 
hoje	–	um	ser	mortal,	sexuado,	organizado	em	sociedade,	com	determi-
nadas	regras.	Se	o	mundo	existe,	se	o	homem	existe,	é	porque	os	Entes	
Sobrenaturais	desenvolveram	uma	atitude	criadora	no	“princípio”.	Mas,	
após	a	cosmogonia	e	a	criação	do	homem,	ocorreram	outros	eventos,	e	
o	homem,	tal	qual	é	hoje,	é	resultado	direto	daqueles	eventos	míticos,	é	
constituído	por	aqueles	eventos.	(ELIADE,	2016,	p.	16)
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A importância dos mitos e da ritualística na sociedade se deve a necessida-

de	de	revisitar	culturas,	vivenciar	sua	cultura	e	a	dos	outros	povos.

O	célebre	pedagogo	Paulo	Freire,	discorre	em	uma	de	suas	obras	discorre	

sobre	os	mitos	na	sociedade,	que	passam	despercebidos,	ou	fingimos	não	os	

perceber	por	estarem	tão	agregados	à	nossa	cultura,	o	que	representa	bem	o	

que	seriam	mitos	contemporâneos;	vejamos:

O	mito,	por	exemplo,	de	que	a	ordem	opressora	é	uma	ordem	de	liber-
dade. De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não lhes 
agrada	o	patrão,	podem	então	deixa-lo	e	procurar	outro	emprego.	O	mito	
de	que	esta	“ordem”	respeita	os	direitos	da	pessoa	humana	e	que,	por-
tanto,	é	digna	de	todo	apreço.	(...)	O	mito	do	direito	de	todos	à	educação,	
quando o número de brasileiros que chegam às escolas primárias do país 
e o dos que nelas conseguem permanecer é chocantemente irrisório. O 
mito	da	igualdade	de	classe,	quando	o	“sabe	com	quem	está	falando?”	é	
ainda	uma	pergunta	de	nossos	dias.	(FREIRE,	2015,	p.	188)

1.2 Conceituando mito

O	mito	faz	parte	construção	da	mentalidade	humana	e	definir	o	que	é	mito,	

o	que	eles	revelam,	sua	estrutura	e	função	ajuda	a	compreendermos	sua	impor-

tância na sociedade.

Para	o	mitólogo	Eliade	(2016,	p.	11),	mito	é:

Uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 
primordial,	o	tempo	fabuloso	do	“princípio”.	Em	outros	termos,	o	mito	nar-
ra	como,	graças	às	 façanhas	dos	Entes	Sobrenaturais,	uma	 realidade	
passou	a	existir,	seja	uma	realidade	total,	o	Cosmo,	ou	apenas	um	frag-
mento:	uma	ilha,	uma	espécie	vegetal,	um	comportamento	humano,	uma	
instituição

O	cientista	das	religiões,	Eliade,	define	o	mito	no	sentido	voltado	para	sa-

grado,	envolto	aos	deuses,	ao	tempo	originário	(primeiro),	um	tempo	grandioso	

que conta a história de tudo.

Em	busca	de	uma	definição	de	mito,	Teles	(1990,	p.	13)	afirma	que	“Mito	é,	

pois,	um	conjunto	fechado	de	conhecimento,	capaz	de	ordenar	e	dar	significação	
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a	realidade	do	meio,	importantes	e	prioritárias	para	o	homem”.	Aqui	percebemos	

um	conceito	mais	voltado	para	a	sociedade,	um	conceito	mais	prático,	formando	

o	que	a	antropologia	chama	de	Ciência	do	Concreto:	“sistematização	e	elabora-

ção	da	realidade	feita	pelos	mitos”	(TELES,	1990,	p.	13).

As	narrativas	míticas	eram	“apresentadas	na	forma	de	poemas	musicados.	

O poeta-cantor (aedo)	contava	histórias	tradicionais,	ligadas	a	origem	de	tudo	ou	

à	condição	do	ser	humano	no	mundo”	(MELANI,	2016,	p.	36).

A	filósofa	brasileira	Marilena	Chauí	(1994,	p.	32)	nos	diz	que	mito	é:

Essencialmente	uma	narrativa	mágica	ou	maravilhosa,	que	não	se	define	
apenas	pelo	 tema	ou	objeto	da	narrativa,	mas	pelo	modo	 (mágico)	de	
narrar,	isto	é,	por	analogias,	metáforas	e	parábolas.	Sua	função	é	resol-
ver,	num	plano	imaginativo,	tensões	e	conflitos,	conflitos	e	antagonismos	
sociais que não tem como ser resolvidos no plano da realidade. A narra-
tiva os soluciona imaginariamente para que a sociedade possa continuar 
vivendo	com	eles,	sem	se	destruir	a	si	mesma.	Graças	ao	encantamento	
do	mundo	–	cheio	de	deuses	e	heróis,	de	objetos	mágicos	e	feitos	ex-
traordinários – o mito conserva a realidade social.

Para	o	filósofo	Gallo	(2016,	p.	24),	os	mitos	são:

Narrativas	transmitidas	oralmente	de	uma	geração	para	a	outra	ao	lon-
go	dos	séculos,	até	que	passaram	a	ser	registradas	de	forma	escrita.	O	
mito,	portanto,	é	uma	narrativa	fictícia	e	imaginada,	cujo	objetivo	é	expli-
car alguma coisa ou algum acontecimento. 

Uma	das	características	mais	marcantes	do	mito	é	a	oralidade,	são	narra-

tivas	transmitidas	através	das	gerações	de	forma	oral.	“A	força	e	o	alcance	dos	

mitos	se	devem	a	essa	tradição	oral”	(GALLO,	2016,	p.	25)	que,	ao	longo	da	his-

tória	humana,	passou	a	fazer	parte	da	cultura	do	povo.

Outra	característica	dos	mitos	é	a	conformação	do	destino	imposto	pelos	

deuses	e	outros	seres	mitológicos,	é	a	aceitação	de	que	não	pode	lutar	contra	

o	que	foi	determinado	pelos	deuses.	As	ações	realizadas	pelos	homens,	nesse	

pensamento	mítico,	não	são	subjetivas,	não	há	individualidade	de	sua	ação,	não	

há como falar de ética propriamente dito.
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Uma	das	características	da	consciência	mítica	é	a	aceitação	do	destino	
imposto pelos deuses e a dependência de seus favores ou malefícios. 
Em	consequência,	por	faltar	a	dimensão	de	subjetividade	que	caracteriza	
o	ato	livre	e	autônomo,	não	podemos	falar	propriamente	em	comporta-
mento	ético.	(ARANHA,	2013,	p.	191)

Mythos	é	uma	palavra	grega	que	significa	palavra,	e	por	 isso	mitos	são	

conversações	sobre	um	tema,	para	Morais	(1988,	p.	27):

A	(palavra	falante)	é	a	existência	humana	como	tal,	estuante	de	sentido,	
muito	mais	vivida	que	tematizada.	Essa	é	de	ordem	mítica,	referindo-se	
à experiência integral do ser humano com todos os seus níveis e dimen-
sões.	Entre	esses	níveis	está	a	própria	racionalidade,	instância	de	sen-
tido	que	só	encontra	o	seu	significado	se	vista	dentro	de	uma	unidade	
fundamental,	que	a	ela	mesma	escapa.

Nesse	conceito,	situa	o	homem	em	sua	completude	de	existência,	isto	é,	

sua	experiência	entre	a	racionalidade	e	a	não	racionalidade,	entre	a	vivência	diá-

ria	e	sua	reflexão	de	mundo.

Mito	pode	 também	ser	compreendido	como	uma	explicação	daquilo	que	

não	apreendemos	de	maneira	direta,	necessitando	de	uma	linguagem	simbólica:

Mito	é	a	expressão	simbólica,	por	imagens,	de	valores.	Esta	expressão	é	
carregada	de	conotações	afetivas,	o	que	caracteriza	o	poder	de	sedução	
do	mito.	Abrangendo	 uma	 totalidade	 dificilmente	 apreensível	 de	modo	
direto	e	imediato	pela	consciência	discursiva,	o	mito	sintetiza,	recorrendo	
ao	símbolo,	conteúdos	que	se	referem	às	mais	profundas	aspirações	do	
ser	humano:	sua	sede	de	absoluto	e	de	transcendência,	sua	deslumbra-
da	busca	de	plenitude.	(MORAIS,	1988,	p.	38)

O mito também está presente na sociedade contemporânea através de sua 

codificação	simbólica,	de	uma	restauração	do	valor	existencial,	Morais	(1988,	p.	

38)	cita	que:

No	mundo	contemporâneo	existe	uma	recuperação	do	valor	existencial,	
humanizante,	 da	 linguagem	 simbólica,	 comum	 ao	mito,	 ao	 sonho	 e	 à	
arte.	Dessa	forma,	o	mito	não	seria	um	pensar	insuficiente	ou	ingênuo,	
crença	 falsa,	mas	exporia	a	própria	atividade	criadora	e	 imaginativa,	a	
transcendência	do	viver	imediato,	o	homem	no	ápice	de	seu	voo.	
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O mito está presente no pensamento humano para dar a ele coragem de 

enfrentar	seus	medos,	explicar	a	morte,	explicar	os	 fenômenos	que	 lhe	causa	

medo,	sobre	isto	Aranha	(2013,	p.	23)	observa	que:

De	modo	geral,	o	mito	está	impregnado	do	desejo	humano	de	afugentar	
a	insegurança,	os	temores	e	a	angústia	diante	do	desconhecido,	do	pe-
rigo	e	da	morte.	Para	tanto,	os	relatos	míticos	se	sustentam	pela	crença	
em	forças	superiores	(cuja	existência	não	precisa	ser	comprovada),	que	
protegem	ou	ameaçam,	recompensam	ou	castigam.	

É interessante observar que os mitos formam um agrupamento de 

conhecimentos	e	de	formas	de	explicar	as	origens	de	diversos	temas,	e	devemos	

aos	gregos	a	primeira	 forma	de	organizar	os	mitos,	 formando	assim	uma	 rica	

mitologia,	 isto	 é,	 “um	 conjunto	 de	 lendas	 e	 crenças	 que,	 de	modo	 simbólico,	

fornecem	explicações	para	a	realidade	universal”	(COTRIM,	2016,	p.	205)

1.3 Do mythos para logos

Figura 2: A pólis

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_QbeUmwhsjDs/SbG5MCsgRMI/AAAAAAAAAH8/-W2e-
vv8wV_w/w1200-h630-p-k-no-nu/atenasimg.jpg 

A	passagem	da	consciência	mítica	para	a	consciência	filosófica,	em	outros	

termos	do	mito	para	a	razão,	ou	ainda	do	mythos para logos,	é	definir	o	surgimen-

to	da	filosofia	na	Grécia.	

http://4.bp.blogspot.com/_QbeUmwhsjDs/SbG5MCsgRMI/AAAAAAAAAH8/-W2evv8wV_w/w1200-h630-p-k-no-nu/atenasimg.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_QbeUmwhsjDs/SbG5MCsgRMI/AAAAAAAAAH8/-W2evv8wV_w/w1200-h630-p-k-no-nu/atenasimg.jpg
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Existem,	 segundo	Marías	 (2004,	 p.	 6),	 duas	 atitudes	 humanas	uma	dita	

mítica em que o homem acredita que as coisas são poderes e deve-se conviver 

com esses poderes propícios ou danosos a vida humana; e uma atitude teorética 

em que a consciência humana passa a ver coisas onde antes eram poderes.

Essa	passagem	não	se	deu	de	maneira	abrupta,	pelo	contrário	os	primeiros	

filósofos	 foram	 influenciados	pelos	seres	mitológicos.	Trata–se	de	uma	passa-

gem lenta e gradual.

A	consciência	filosófica	nasceu	da	consciência	mítica,	da	qual	se	sepa-
rou	lentamente,	pela	ruptura	de	um	equilíbrio	no	qual	se	havia	atingido	
uma	harmonia	doravante	perdida	para	sempre.	A	filosofia	vai	considerar	
de	resto	a	nostalgia	de	suas	origens.	(GUSDORF,	apud.	MORAIS,	1988,	
p.	34)

A	transição	do	mythos	para	a	razão	caracteriza	a	filosofia,	o	pensamento	

racional	é	o	que	dar	vida	a	filosofia,	e	essa	transição	significa	que	“já	havia,	de	um	

lado,	uma	lógica	do	mito	e	que,	de	outro	lado,	na	realidade	filosófica	ainda	está	

incluído	o	poder	do	lendário”	(CHÂTELET,	1981,	p.	21).

Existe	uma	diferença	entre	cosmogonia	e	filosofia,	o	primeiro	não	usa	a	

consciência	racional	para	explicação	das	origens	das	coisas,	a	filosofia	por	sua	

vez	“não	é	uma	cosmogonia,	e	sim	uma	cosmologia,	pois	é	uma	explicação	racio-

nal	sobre	a	origem	do	mundo	e	sobre	as	causas	das	transformações	e	repetições	

das	coisas”	(CHAUÍ,	2016,	p.	36).

O	advento	da	criação	da	pólis	é	determinante	para	utilização	do	logos para 

resolver os problemas da vida cotidiana nas cidades-estados da Grécia. 

A	pólis	foi	uma	nova	forma	de	organização	social	e	política,	desenvolvida	
entre	os	séculos	VIII	e	VI	a.C.,	na	qual	os	cidadãos	passaram	a	dirigir	
os	destinos	da	cidade.	Entendida	como	criação	dos	próprios	cidadãos,	e	
não	dos	deuses,	a	pólis	podia	ser	explicada	e	organizada	de	forma	racio-
nal,	isto	é,	de	acordo	com	a	razão.	(COTRIM,	2016,	p.	207)
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Ainda	sobre	a	pólis,	se	acrescenta	que	“a	pólis se fez pela autonomia da 

palavra,	não	mais	a	palavra	mágica	dos	mitos,	palavras	dadas	pelos	deuses	e,	

portanto,	comum	a	todos,	mas	a	palavra	humana	do	conflito,	da	discussão,	da	

argumentação”.	(ARANHA,	2013,	p.	24).

Existem	condições	históricas	para	a	formação	da	filosofia	na	Grécia,	há	um	

processo	gradual	para	transição	do	mito	até	a	filosofia,	Chauí	(2016,	p.	38-39)	

lista	as	seguintes	condições:	as	viagens	marítimas	dos	gregos;	a	 invenção	do	

calendário;	a	 invenção	da	moeda;	o	desenvolvimento	da	vida	urbana;	na	qual	

predominam	o	comércio	e	o	artesanato;	e	a	invenção	da	política.

Outra	 condição	 histórica	 que	 contribui	 com	 o	 surgimento	 da	 filosofia	 na	

Grécia	é	a	produção	de	textos	escritos,	isso	vai	contribuir	para	a	reflexão,	uma	

vez	que,	pode	se	consultar	o	que	foi	escrito,	de	uma	maneira	mais	amplo	do	que	

aquilo	que	era	passado	pela	oralidade.	Melani	(2016,	p.	37)	afirma	que:

A oralidade poética dos aedos	era	baseada	na	tradição	e	provocava	a	
simpatia	ou	a	emoção	do	ouvinte.	Os	textos	escritos	estabeleciam	outra	
forma	 de	 comunicação:	 não	 se	 tratava	mais	 da	 narrativa	 emotiva	 dos	
acontecimentos	passados,	mas	de	uma	explicação	racional	que	poderia	
ser questionada por qualquer um que a analisasse. A possibilidade de 
voltar	ao	texto	favoreceu	a	reflexão	crítica.	

A	origem	do	pensamento	filosófico	é	conflituosa	com	os	mitos	existentes	na	

cultura	do	momento,	quem	dominava	as	explicações	do	mundo	era	a	mitologia,	

cabendo	ao	pensamento	filosófico	diferenciar-se	dos	mitos.

O	pensamento	filosófico	floresceu	num	mundo	governado	por	mitos.	Jus-
tamente	por	esse	motivo,	desenvolveu-se	em	uma	forma	de	pensamento	
que pretendia se diferenciar da mitologia. Se o mito era uma narrativa 
sobrenatural,	uma	história	criada	pela	imaginação	para	explicar	o	mundo,	
a	filosofia	pretendia	ser	um	pensamento	não	fantasioso,	que	se	baseava	
no	 raciocínio,	 no	 exame	 criterioso	 e	 consciente	 das	 coisas,	 buscando	
uma	explicação	racional	e	não	sobrenatural.	(GALLO,	2016,	p.	26)
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A	filosofia	é	vista	como	narrativa	explicativa,	o	mito	é	uma	narrativa	fabulo-

sa,	sobre	isso	Ghiraldelli	Junior	(2018,	p.	5	–	6),	afirma	que:	

A	filosofia	(e	a	ciência)	busca	dar	explicações	para	o	mundo,	em	todos	
os	seus	aspectos,	por	meio	de	causas	e	razões.	Isto	é,	nossas	narrativas	
explicativas	de	um	evento	ligam	o	que	“vem	antes”	e	o	que	“vem	depois”	
do	evento	em	questão,	e	leva	a	cabo	a	ligação	por	sequências	de	causas	
e	efeitos	ou	por	sequências	lógicas	(de	implicação	necessária).	O	mito	
faz	essa	ligação	por	meio	de	relações	mágicas,	ou	meramente	arbitrá-
rias,	que	não	mostram	a	 regularidade	que	encontramos	na	explicação	
casual ou racional. 

Precisamos	então	detectar	quais	as	diferenças	entre	o	mythos e logos,	

Ghiraldelli	Junior	(2018,	p.	7)	pontua	que:

A	diferença-	e	os	filósofos	contribuíram	muito	para	que	essa	diferença	se	
fixasse-	entre	 logos	e	mythos	é	que	esta	última	palavra	nomeava	uma	
narrativa	que	solicitava	do	ouvinte	uma	fé	no	narrador,	enquanto	a	expli-
cação	racional	(a	filosofia)	tinha	a	pretensão	de	se	manter	verdadeira	por	
si	mesma,	pela	sua	coesão	interna,	pela	força	do	logos.	

Essa passagem do mythos para logos,	em	outras	palavras	a	introdução	do	

pensamento	filosófico	surge	com	as	primeiras	cosmologias,	isto	é,	com	as	primei-

ras	explicações	racionais	do	cosmo.

A	partir	do	século	VII	a.C.,	os	primeiros	filósofos	gregos	–	conhecidos	
como pré-socráticos – iniciaram um processo de ruptura com as explica-
ções	míticas	e	antropomórficas	do	universo.	Dedicaram-se	a	investigar	
diretamente	o	mundo	físico,	a	natureza	(que	se	diz	physis,	em	grego),	e	
a	construir	uma	cosmologia,	ou	seja	uma	explicação	sobre	a	origem,	a	
formação	e	as	principais	características	do	cosmos.	(COTRIM,	2016,	p.	
125)

O	pensamento	racional	surge	para	superar	o	pensamento	mítico,	uma	for-

ma	de	explicar	o	mundo	e	as	coisas	afastado	do	pensamento	mágico,	a	filosofia	

surge,	portanto,	na	 ideia	de	 racionalizar	o	mito.	No	seu	 início	a	filosofia	ainda	

mantém	proximidade	com	divindade,	Chauí	(1994,	p.	32)	afirma	que:

A	filosofia,	retomando	as	questões	postas	pelo	mito,	é	uma	explicação	
racional	da	origem	e	da	ordem	do	mundo.	A	filosofia	nasce	como	raciona-
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lização	e	laicização	da	narrativa	mítica,	superando-a	e	deixando-a	como	
passado	poético	e	 imaginário.	 (...)	Aquilo	que,	no	mito,	aparecia	como	
geração	divina	do	tempo	primordial	surge,	na	filosofia,	como	geração	na-
tural	dos	elementos	naturais.	No	início	da	filosofia,	tais	elementos	ainda	
são	forças	divinas.

Os	filósofos	da	natureza,	portanto,	se	perguntavam	sobre	o	elemento	pri-

mordial,	a	realidade	primeira,	o	princípio	que	determina	todas	as	transformações,	

o	que	conhecemos	por	arché,	o	começo.	Cada	filósofo	defendia	sua	arché	atra-

vés	da	argumentação,	buscando	dar	significado	a	sua	reflexão.

Qual	era	a	arché	para	 cada	pensador	pré-socrático?	Tales	dizia	 ser	a	
água,	Anaximandro	o	ápeiron	(“o	indeterminado”),	Anaxímenes,	o	ar;	Xe-
nófanes,	a	terra;	Heráclito,	o	fogo;	Pitágoras,	os	números;	Parmênides,	o	
ser;	Empédocles,	os	quatro	elementos	(terra,	água,	ar	e	fogo);	Demócri-
to,	os	átomos.	(COTRIM,	2016,	p.	125)

1.4 Conceituando a filosofia

Etimologicamente	a	palavra	filosofia	é	de	origem	grega,	é	a	junção	de	phi-

los e sophos; philos (philia)	significa	“amor”,	“amizade”	e	sophos (sophia)	signifi-

ca	“sabedoria”.	Então,	o	primeiro	significado	de	filosofia	seria	“amor	à	sabedoria”	

e	o	filósofo	é	o	“amante	da	filosofia”.	Ghiraldelli	Junior	(2018,	p.	2)	lembra	que	

“Pitágoras,	é	aquele	que,	segundo	nos	contam	historiadores,	usou	pela	primeira	

vez	a	palavra	filósofo”.

A	filosofia	é	muito	difícil	de	conceituar,	pois	cada	filósofo	tem	uma	visão	di-

ferente	do	que	seja	a	filosofia.	Santos	(2014,	p.	14)	afirma	que:

Por	vezes,	a	filosofia	é	vista	como	um	tipo	de	saber	quase	místico,	do	
qual se espera respostas extraordinárias e para o qual se dedicam ape-
nas	alguns	seres	humanos	supostamente	iluminados;	ou	então,	no	outro	
oposto,	é	vista	como	um	aglomerado	de	pensamentos	vazios	e	sem	ob-
jeto	definido,	ou	ainda,	como	uma	porção	de	sonhos	e	desvarios,	quase	
sempre apresentados numa linguagem obscura e que poucos entendem 
e,	por	isso	mesmo,	a	maioria	despreza	como	inútil.
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Podemos	compreender	que	a	filosofia	“indica	um	estado	de	espírito,	o	da	

pessoa	que	ama,	isto	é,	deseja	o	conhecimento,	a	estima,	a	procura	e	o	respeita”	

(CHAUÍ,	1995,	p.	19	apud	SANTOS,	2014,	p.	15).

O	filósofo	Bornheim	(1980,	p.	100)	conceitua	a	filosofia	como:

Uma	ocupação	 do	 homem,	 que	 encontra	 nele	 o	 seu	 ponto	 de	 partida	
como	também	o	seu	ponto	de	chegada.	Contudo,	o	homem	não	pode	ser	
compreendido como uma realidade reduzida e fechada sobre os seus 
próprios	limites.	Neste	sentido,	podemos	dizer	que	o	homem	não	é	a	me-
dida	do	homem,	pois	a	fidelidade	à	sua	própria	essência	só	é	compatível	
com	um	comportamento	cujas	raízes	se	encontram	no	sentido	de	abertu-
ra,	de	disponibilidade,	de	consentimento	admirativo	do	ser.	Consentindo	
ao	ser,	realiza-se	o	homem	como	liberdade	e	como	inteligência.	O	ser	é,	
pois,	a	medida	do	homem	e	do	filosofar.

A	definição	dada	por	Bornheim	é	voltada	para	o	pensamento	do	que	é	filo-

sofar,	e	acaba	por	concluir	que	a	existência	do	Ser	está	atrelada	a	existência	do	

pensar	filosófico;	que	ao	consentir	a	existência	do	homem,	o	consentimos	tam-

bém como a liberdade e a inteligência.

A	filosofia	pode	ser	entendida	em	duas	vias	de	compreensão	para	o	mun-

do	e	o	filósofo	passa	a	ter	significação	dupla,	hora	como	um	ser	sábio,	hora	por	

se	comportar	do	seu	ponto	de	vista	filosófico,	 isto	motivado	pela	afirmação	de	

Marías	(2004,	p.	3)	“A	filosofia	é	um	modo	de	vida,	um	modo	essencial	que	justa-

mente,	consiste	em	viver	numa	certa	ciência	e,	portanto,	a	postula	e	a	exige.	É,	

portanto,	uma	ciência	que	determina	o	sentido	da	vida	filosófica”.	O	mesmo	autor	

vai	afirmar	que	a	filosofia:	

É	 uma	 certeza	 radical,	 universal	 que	 é,	 ademais,	 autônoma;	 isto	 é	 a	
filosofia	 se	 justifica	 a	 se	mesma,	mostra	 e	 prova	 constantemente	 sua	
verdade,	nutre-se	exclusivamente	de	evidências;	o	filósofo	está	sempre	
renovando	as	razões	de	sua	certeza.	(OUTORGA,	apud	MARÍAS,	2004,	
p.	4)
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A	pergunta	“o	que	é	filosofia?”	dar	margem	a	diversas	respostas,	respostas	

opostas,	por	vezes	convergentes,	temos	um	significado	etimológico,	mas	o	seu	

significado	total	é	mais	complicado.	(JASPERS,	1983,	p.9	apud	SANTOS,	2014,	

p.	14)	nos	afirma	que:

Toma-se	ela	[a	filosofia]	como	uma	coisa	que	diz	respeito	a	todo	e	qual-
quer	homem	e	por	isso,	no	fundo	como	algo	que	deveria	ser	simples	e	
compreensível	ou	concebe-se	a	mesma	como	sendo	tão	difícil,	que	se	
ocupar	com	ela	é	uma	causa	perdida.	O	que	aparece	sob	o	nome	de	filo-
sofia	traz,	de	fato,	exemplos	para	juízos	tão	opostos.

Uma	 definição	 de	 filosofia	 é	 dada	 pelo	 filósofo	 francês	 René	Descartes	

(Princípios	da	Filosofia,	Prefácio,	p.	15	apud	SANTOS,	2014,	p.	16):

A	filosofia	significa	o	estudo	da	sabedoria,	e	por	sabedoria	não	se	deve	
entender	apenas	a	prudência	nos	negócios,	mas	um	conhecimento	per-
feito	de	todas	as	coisas	que	o	homem	pode	saber,	tanto	para	a	conduta	
da	sua	vida	como	para	a	conservação	de	sua	saúde	e	a	 invenção	de	
todas as artes.

Uma	das	mais	belas	definições	da	filosofia	nos	foi	dado	por	KENNY	(1999,	

p.	14),	que	nos	diz	que:

A	filosofia	é,	simultaneamente,	a	mais	emocionante	e	a	mais	frustrante	
das matérias. É emocionante porque é a mais ampla de todas as disci-
plinas,	explorando	os	conceitos	básicos	que	atravessam	 todo	o	nosso	
discurso	e	pensamento	sobre	qualquer	tema.	Além	disso,	pode	empreen-
der-se	o	estudo	da	filosofia	sem	qualquer	formação	ou	instrução	especial	
preliminar,	qualquer	pessoa	que	esteja	disposta	a	pensar	muito	e	a	se-
guir	um	raciocínio	pode	fazer	filosofia.	Mas	a	filosofia	também	é	frustrante	
porque,	ao	contrário	das	disciplinas	científicas	ou	históricas,	não	oferece	
nenhuma	 informação	sobre	a	natureza	ou	a	sociedade.	A	filosofia	não	
procura	proporcionar	conhecimento,	mas	compreensão;	e	a	sua	história	
mostra	como	tem	sido	difícil,	mesmo	para	os	grandes	espíritos,	desen-
volver uma perspectiva completa e coerente. Pode dizer-se sem exagero 
que	nenhum	ser	humano	conseguiu	ainda	alcançar	uma	compreensão	
completa e coerente nem mesmo da linguagem que usamos para pensar 
os nossos pensamentos mais simples. Não foi por acaso que o homem 
que	muita	gente	considera	o	fundador	da	filosofia	enquanto	disciplina	au-
toconsciente,	Sócrates,	afirmou	que	a	única	sabedoria	que	possuía	era	o	
conhecimento de sua própria ignorância.
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1.5 Platão: o filósofo que vai influenciar a humanidade

Figura 3: Platão

Fonte: https://davidarioch.com/2017/05/31/platao-e-a-critica-ao-consumo-de-carne/ 

Platão	fora	filho	de	Aristo	e	de	Perictona	de	Atenas,	nasceu	em	427	a.	C.		e	

morreu	em	347	a.	C.,	nasceu	em	Atenas	e	pertencia	a	uma	das	famílias	nobres	

de	Atenas,	segundo	Cotrim	(2016,	p.	224)	seu	nome	verdadeiro	era	Arístocles,	

mas	devido	sua	constituição	física,	recebeu	o	apelido	de	Platão.	Descendia	de	

Sólon,	por	parte	de	mãe,	e	do	rei	Codro,	por	parte	do	pai.

Foi	discípulo	de	Sócrates,	o	mais	importante,	e	fundou	a	academia	que	veio	

a se tornar um dos mais importantes centros de estudos da Grécia Antiga.

Teria	sido	aluno	de	Crátilo,	discípulo	de	Heráclito,	cujas	ideias	teria	co-
nhecido	 por	meio	 de	 seu	 professor.	Aos	 20	 anos,	 levado	 por	 amigos,	
passou	 a	 frequentar	 o	 círculo	 de	 Sócrates,	 tornando-se	 seu	 discípulo	
mais	importante.	Ao	realizar	sua	primeira	viagem	a	Siracusa,	na	Magna	
Grécia,	conheceu	os	jovens	pitagóricos,	ligou-se	a	eles	por	laços	de	ami-
zade,	dando	tamanha	importância	a	seus	ensinamentos	que,	anos	mais	

https://davidarioch.com/2017/05/31/platao-e-a-critica-ao-consumo-de-carne/
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tarde,	ao	fundar	a	Academia,	inscreveu	em	seu	pórtico:	“Aqui	só	entram	
os	que	amam	a	matemática”.	(CHAUÍ,	1994,	p.	164)

Platão	dedicou	muito	dos	seus	estudos	a	Política	grega,	fruto	da	ascensão	

filosófica,	se	diz	que	a	filosofia	grega,	como	discutido	anteriormente,	é	fruto	da	

formação	da	cidade	(pólis),	e	“suas	ideias	políticas	estão	expressas	sobretudo	

na República. Seu pensamento político não era de maneira alguma democrático” 

(TELES,	1990,	p.	32),	mesma	obra	em	que	ele	apresenta	o	mito	da	caverna.

A	teoria	das	ideias	de	Platão	é,	sem	dúvidas,	uma	das	maiores	contribui-

ções	 à	 teoria	 do	 conhecimento.	Para	 ele	 para	 se	 chegar	 ao	 conhecimento	 tí-

nhamos	que	abandonar	nossas	sensações,	nossas	opiniões	 (doxa)	em	busca	

do	conhecimento	verdadeiro,	do	conhecimento	autêntico	(epistéme)	que	só	era	

possível	adquirir	através	do	intelecto.	O	método	usado	por	Platão,	e	também	por	

Sócrates,	era	a	dialética,	sobre	esse	método	Cotrim	(2016,	p.	225)	assevera	que:

O método proposto por Platão para realizar essa passagem e atingir o co-
nhecimento autêntico (epistéme)	é	a	dialética.	Equivalente	aos	diálogos	
críticos	de	Sócrates,	a	dialética	socrático-platônica	consiste,	basicamen-
te,	na	contraposição	de	uma	opinião	à	crítica	que	podemos	fazer	dela,	
ou	seja,	na	afirmação	de	uma	tese	qualquer	seguida	de	uma	discussão	e	
negação	dessa	tese,	com	o	objetivo	de	purifica-la	dos	erros	e	equívocos,	
permitindo uma ascensão até as ideias verdadeiras.

A teoria do conhecimento de Platão está explicada em três textos: Parmêni-

des,	os	livros	VI	e	VII	da	República	e	a	Carta	Sétima.	Na	Carta	Sétima,	o	filósofo	

introduz	os	modos	de	conhecimento,	Chauí	(1994,	p.	187	-	188)	observa	que:

Platão	 introduz	 a	 noção	 de	 modos	 de	 conhecimento,	 distinguindo	 os	
meios	 para	 adquirir	 conhecimento,	 o	 próprio	 conhecimento	 e	 o	 objeto	
conhecido.	São	quatro	os	modos	de	conhecimento,	os	três	primeiros	são	
os meios de adquirir conhecimento e o quarto é o conhecimento propria-
mente	dito:	o	primeiro	é	o	nome,	o	segundo	a	definição,	o	terceiro	é	a	
imagem	(ou	representação	da	coisa)	e	a	ciência,	e	o	quarto	é	o	conheci-
mento.	O	nome	e	a	definição	são	modos	de	conhecer	por	meio	da	lingua-
gem;	a	imagem	e	a	ciência	são	modos	de	conhecer	por	representação	
de	figuras	(como	na	matemática)	e	raciocínios;	e	o	quarto	é	uma	opera-
ção	de	pensamento,	sem	 relação	com	a	 linguagem,	sem	necessidade	
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de	representação	ou	figura	e	pelo	qual	sabemos	que	possuímos	os	três	
primeiros conhecimentos.

1.6 Platão e os mitos

Os	primeiros	filósofos,	os	pré-socráticos,	tentam	investigar	o	mundo	a	partir	

dos	elementos	da	natureza.	Platão	irá	comentar	sobre	esses	filósofos	em	suas	

obras,	é	importante	destacar	que	a	filosofia	no	seu	início	não	se	afasta	totalmente	

dos	mitos.	O	que	aproxima	o	mito	da	filosofia	são	os	relatos	sobre	a	natureza,	

Ghiraldelli	Junior	(2018,	p.	8),	afirma	que:

Assim,	é	claro,	não	é	o	elemento	fantasioso	que	aproxima	o	mito	e	cos-
mologia.	Comparadas	aos	mitos,	as	primeiras	cosmologias	não	são	nada	
fantasiosas.	O	que	aproxima	é	que	ambos,	mito	e	cosmologia,	fornecem	
um	tipo	de	relato	sobre	a	natureza	a	partir	de	seus	inúmeros	elementos,	
as cosmologias dos primeiros pensadores visaram dar uma única expli-
cação	à	natureza,	ao	mundo	(natural)	como	um	todo.	

Na	obra	de	Platão	podemos	observar	diversos	momentos	em	que	o	filósofo	

faz	menção	a	mitos	ou	alegorias,	e	até	os	usa	para	exemplificar	sua	teoria,	o	mais	

famoso	e	conhecido	dentro	da	academia	é	o	mito	da	caverna,	que	ganha	espaço,	

inclusive,	nos	cinemas.	

Nessa	alegoria,	Platão	compara	o	prisioneiro	ao	filósofo	que,	ao	fazer	o	
percurso	do	conhecimento	verdadeiro,	vê	a	luz	do	Bem	e	contempla	as	
ideias	verdadeiras.	O	prisioneiro	tem	uma	intuição	empírica	(tudo	o	que	
conhece,	conhece	por	sensação	ou	por	percepção	sensorial)	e	o	filósofo	
tem	uma	intuição	intelectual	(é	seu	intelecto	ou	sua	inteligência	que	co-
nhece	as	ideias	verdadeiras).	No	entanto,	o	conhecimento	de	ambos	é	
intuitivo	porque	é	direto,	imediato,	sem	necessidade	de	demonstrações,	
argumentos	e	provas.	(CHAUÍ,	2016,	p.	93)

Platão	viveu	durante	o	chamado	período	clássico	da	filosofia	grega,	no	sé-

culo	IV	a.C.	e,	procurou	explicar	a	realidade	com	sua	teoria	das	 ideias,	com	a	

criação	dos	dois	mundos:	o	mundo	sensível	e	o	mundo	inteligível.	A	teoria	do	filó-

sofo,	existe	uma	terceira	instância,	o	demiurgo:	o	“grande	construtor”,	uma	figura	

sobrenatural,	ou	personificação	mítica	do	criador.
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No	entanto,	segundo	o	filósofo,	uma	terceira	instância	–	que	não	perten-
cia	ao	mundo	sensível	nem	ao	inteligível-	teria	operado	na	formação	do	
universo:	trata-se	do	demiurgo,	uma	espécie	de	“grande	construtor”,	que	
buscou	as	ideias	eternas,	situadas	no	mundo	inteligível,	para	dar	forma	à	
matéria,	que	estava	ainda	indeterminada.	(COTRIM,	2016,	p.	125)

A	obra	de	Platão	é	organizada	em	diálogos,	porém,	ele	costuma	usar	tam-

bém	de	mitos	para	exemplificar,	conforme	já	dito,	suas	teorias.	Chauí	(1994,	p.	

177)	lista	os	mitos	mais	conhecidos	do	filósofo:

Os	mitos	mais	 conhecidos	 (e	mais	 citados)	 inventados	 por	Platão,	 ou	
adaptados	por	ele,	são:	na	República,	o	mito	do	anel	de	Giges,	o	mito	
da	caverna	e	o	mito	da	reminiscência;	no	Fédon,	o	mito	do	cocheiro;	no	
Banquete,	o	mito	de	Eros; no Timeu,	o	mito	das	 idades	do	mundo;	no	
Fedro,	o	mito	de	Tot; no Crítias,	o	mito	da	Atlântida;	no	Político,	o	mito	
das origens das leis.
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“Pesquisar	 significa,	 de	 forma	bem	 simples,	 procurar	 respostas	 para	
indagações	propostas.”	(SILVA,	2005,	p.19)

Neste capitulo demonstro os procedimentos metodológicos do tipo de pes-

quisa,	o	método	de	coleta	de	dados,	a	forma	de	tratamento	desses	dados,	bem	

como os métodos utilizados neste trabalho.

Primeiro	vou	definir	ciência (palavra originado do latim scientia	e	significa	

conhecimento),	é	um	saber	que	se	adquire	pela	leitura	e	meditação,	instrução,	

erudição,	sabedoria	(FERREIRA,	2014	apud	COSTA,	2014,	p.11).

Com	relação	ao	conhecimento	Costa	(2014,	p.	11)	afirma	que:

Nada	mais	é	do	que	o	produto	das	relações	humanas	com	a	natureza	e	
com os próprios homens em busca da apreensão de determinadas reali-
dades,	sendo,	portanto,	um	processo	estritamente	humano.	Relações	do	
homem	com	a	natureza	–	REALIDADE	NATURAL.	Relações	dos	homens	
entre	si	–	REALIDADE	SOCIAL.	Essas	duas	relações	é	que	nos	dão	a	
PRÁTICA SOCIAL. 

Antes	de	classificar	os	 tipos	de	pesquisar,	cabe-nos	questionar:	O	que	é	

pesquisa?	Para	esta	pergunta	existem	diversas	respostas.	Para	Gil	(2002,	p.	17)	

pesquisa	é	“o	procedimento	racional	e	sistemático	que	tem	como	objetivo	propor-

cionar respostas aos problemas que são propostos.”.

Demo	(1996,	p.	34)	citado	por	Silva	(2005,	p.19)	observa	a	pesquisa	como	

sendo	 uma	 atividade	 habitual,	 considerando-a	 como	 uma	 atitude,	 como	 um	

“questionamento	sistemático	crítico	e	criativo,	mais	a	intervenção	competente	na	

realidade,	ou	o	diálogo	crítico	permanente	com	a	realidade	em	sentido	teórico	e	

prático.”

Para	Clark	e	Castro	(2003,	p.	67),	citado	por	Costa	(2014,	p.15)	definem	

pesquisa como:

Um	processo	de	construção	do	conhecimento	que	tem	como	metas	prin-
cipais gerar novo conhecimento e/ou corroborar ou refutar algum conhe-
cimento preexistente. É basicamente um processo de aprendizagem 
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tanto do indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual esta se 
desenvolve.	Quem	realiza	a	pesquisa	pode	num	nível	mais	elementar,	
aprender	as	bases	do	método	científico	ou,	num	nível	mais	avançado,	
aprender	refinamentos	técnicos	de	métodos	já	conhecidos.

Podemos	conceituar	pesquisa	como	sendo	um	elenco	de	ações	pensadas	

e	praticadas	para	solucionar	um	problema,	usando	procedimentos	 racionais	e	

sistemáticos.

Existem	diversas	formas	de	classificar	as	pesquisas.	A	seguir	apresenta-

mos	as	formas	clássicas	de	classificação,	segundo	Silva	(2005)	e	Gil	(2002).

2.1. Quanto à natureza

Podem	se	classificar	em	pesquisa	básica	e	pesquisa	aplicada.

2.1.1 Pesquisa Básica

 Segundo	 Silva	 (2005,	 p.	 20)	 “objetiva	 gerar	 conhecimentos	 novos	 úteis	

para	o	avanço	da	ciência	sem	aplicação	prática	prevista.”	São	as	pesquisas	de	

interesses mais gerais das ciências.

2.1.2 Pesquisa Aplicada

	Silva	(2005,	p.	20)	discorre	que	esse	tipo	de	pesquisa	“objetiva	gerar	co-

nhecimentos	para	aplicação	prática	e	dirigidos	à	solução	de	problemas	especí-

ficos.”	São	pesquisas	mais	direcionadas	a	interesses	locais,	são	mais	focadas	a	

um	problema	específico.

2.2. Quanto a abordagem

 Podem ser qualitativas ou quantitativas.

2.2.1. Pesquisa Qualitativa

Não	se	preocupa	com	relação	aos	números,	mas	sim	com	relação	ao	apro-

fundamento	e	de	como	ela	será	compreendida	pelas	pessoas.	Silva	(2005,	p.	20)	

afirma	que	nesse	tipo	de	pesquisa	“a	interpretação	dos	fenômenos	e	a	atribuição	
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de	significados	são	básicas	no	processo	de	pesquisa	qualitativa.	Não	requer	o	

uso de métodos e técnicas estatísticas.”

2.2.2. Pesquisa Quantitativa

O que a diferencia da qualitativa é o tratamento estatístico dos resultados. 

De	acordo	com	Silva	 (2005,	p.20)	essa	pesquisa	 “requer	o	uso	de	 recursos	e	

técnicas	estatísticas	(percentagem,	média,	moda,	mediana,	desvio-padrão,	coe-

ficiente	de	correlação,	análise	de	regressão,	etc.)”.

2.3. Quanto ao Objetivo
Gil	(2002)	as	classifica	em	três	conjuntos:	as	exploratórias,	as	descritivas	e	

as explicativas.

2.3.1. Exploratória

Essa pesquisa visa constatar um determinado fenômeno de maneira fami-

liar,	para	torna-lo	mais	explícito,	melhor	compreendido	e	com	maior	precisão.	Gil	

(2002,	p.	41)	afirma	que	“essas	pesquisas	têm	como	objetivo	principal	o	aprimo-

ramento	de	ideias	ou	a	descoberta	de	intuições.”.

2.3.2. Descritiva

Usamos	essa	pesquisa	quando	objetivamos	descrever	ou	esclarecer	um	

assunto	que	já	é	conhecido.	Para	Gil	(2002,	p.	42)	essas	pesquisas	têm	como	

“objetivo	primordial	a	descrição	das	características	de	determinada	população	ou	

fenômeno	ou,	então,	o	estabelecimento	de	relações	entre	variáveis.”.

2.3.3. Explicativa

Usamos	essa	pesquisa	quando	temos	a	 intenção	de	explicar	e	racionali-

zar	o	objeto	de	estudo,	quando	buscamos	construir	um	novo	conhecimento.	Gil	

(2002,	p.	42)	assevera	que	“esse	é	o	tipo	de	pesquisa	mais	aprofunda	o	conheci-

mento	da	realidade,	porque	explica	a	razão,	o	porquê	das	coisas.”.
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2.4. Quanto ao procedimento técnico

Ao	planejar	a	pesquisa	é	necessário	delinearmos	como		a		desenvolvere-

mos,	para	tal	precisamos	definir	quais	os	procedimentos	técnicos	que	adotaremos	

para a coleta e análise dos dados obtidos. Dependendo da escolha adequada 

desses	procedimentos	a	pesquisa	pode	se	dividir	em	bibliográfica,	documental,	

experimental,	 levantamento,	estudo	de	caso,	pesquisa	ex-post-facto,	pesquisa	

ação	ou	pesquisa	participante.	Silva	(2005),	Costa	(2014)	e	Gil	(2002)	as	define	

como:

2.4.1. Pesquisa bibliográfica

Para	Costa	(2014)	“é	aquela	realizada	em	livros,	revistas,	jornais,	etc.	Ela	

é	básica	para	qualquer	 tipo	de	pesquisa,	mas	 também	pode	esgotar-se	em	si	

mesma.”

2.4.2. Pesquisa documental

Para	Costa	(2014)	“é	aquela	realizada	em	documentos	oficiais,	ou	seja,	em	

atas,	regulamentos,	memorandos,	balancetes,	cd-rom,	internet	(quando	o	site	for	

oficial),	etc.”

2.4.3. Pesquisa experimental

Para	Gil	(1991)	citado	por	Silva	(2005)	ocorre	essa	pesquisa	“quando	se	

determina	um	objeto	de	estudo,	selecionam-se	as	variáveis	que	seriam	capazes	

de	influenciá-lo,	definem-se	as	formas	de	controle	e	de	observação	dos	efeitos	

que	a	variável	produz	no	objeto.”

2.4.4. Pesquisa ex-post-facto

Gil	(1991)	apud	Silva	(2005)	aponta	que	esta	ocorre	“quando	o	‘experimen-

to’ se realiza depois dos fatos.
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2.4.5. Pesquisa de Levantamento

Gil	(2002)	afirma	que	esse	tipo	de	pesquisa	“caracterizam-se	pela	interro-

gação	direta	das	pessoas	cujo	comportamento	se	deseja	conhecer.”

2.4.6. Estudo de caso

Conforme	Gil	(2002)	essa	pesquisa	“consiste	no	estudo	profundo	e	exaus-

tivo	de	um	ou	poucos	objetos,	de	maneira	que	permita	seu	amplo	e	detalhado	

conhecimento,	tarefa	praticamente	impossível	mediante	outros	delineamentos.”

2.4.7.  Pesquisa-Ação

Thiollent	(2008)	citado	por	Costa	(2014)	define	como	sendo:

Um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita	associação	com	uma	ação	ou	com	a	resolução	de	um	problema	
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 
situação	ou	do	problema	estão	envolvidos	de	modo	cooperativo	ou	par-
ticipativo.

2.4.8 Pesquisa de Campo

 Pesquisa de campo ou estudo de campo é muito semelhante com o levan-

tamento.	Gil	(2002)	distingue	afirmando	que	o	“levantamento	tem	maior	alcance	

e	o	estudo	de	campo,	maior	profundidade”.	E	completa	que	no	estudo	de	campo	

o pesquisador:

Realiza	a	maior	parte	do	trabalho	pessoalmente,	pois	é	enfatizada	impor-
tância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com 
a	situação	de	estudo.	Também	se	exige	do	pesquisador	que	permaneça	
o	maior	tempo	possível	na	comunidade,	pois	somente	com	essa	imersão	
na	realidade	é	que	se	podem	entender	as	regras,	os	costumes	e	as	con-
venções	que	regem	o	grupo	estudado.

2.4.9 Pesquisa Participante

Gil	(1991)	citado	por	Silva	(2005)	coloca	que	essa	pesquisa	ocorre	“quando	

se	desenvolve	a	partir	da	interação	entre	pesquisadores	e	membros	das	situa-

ções	investigadas.”
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2.5 Pesquisa utilizada no trabalho

O	método	científico	segundo	Cervo	(1996,	p.21)	“é	apenas	um	conjunto	

ordenado	de	procedimentos	que	se	mostraram	eficientes	ao	longo	da	História,	na	

busca	do	saber.	O	método	científico	é,	pois,	um	instrumento	de	trabalho.”	Sendo	

assim,	essa	monografia	utilizou	de	um	dado	processo	de	levantamento	e	análise	

de	dados	sobre	cosmogonia	e	teorias	de	Platão,	adotando	uma	pesquisa	aplica-

da,	qualitativa,	descritiva,	bibliográfica	e	documental.	Passamos	então	a	explicar	

os motivos dessa abordagem.

A	pesquisa	descritiva	“observa,	registra,	analisa	e	correlaciona	fatos	ou	fe-

nômenos	(variáveis)	sem	manipulá-los”	(CERVO,	1996,	p.	49).	Pois,	nessa	pes-

quisa	objetivou	aferir	o	que	os	alunos	já	conhecem	sobre	o	tema	e	analisar	como	

o tema se relaciona com o cotidiano.

Toda	pesquisa	para	ser	realizada	se	inicia	por	uma	releitura	bibliográfica,	

por	uma	revisão	da	teoria	já	existente	sobre	o	tema	estudado,	sendo	assim	se	

faz	necessário	uma	pesquisa	bibliográfica	que	Cervo	(1996,	p.	48)	assevera	que:

A	pesquisa	bibliográfica	procura	explicar	um	problema	a	partir	de	refe-
rências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada indepen-
dentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em 
ambos	os	casos,	busca	conhecer	e	analisar	contribuições	culturais	ou	
científicas	do	passado	existentes	sobre	um	determinado	assunto,	tema	
ou	problema.	(Grifo	nosso).

Como	podemos	perceber	essa	explicação	dada	por	Cervo,	arquiteta	o	por-

quê	desse	trabalho	de	pesquisa	reúne	o	método	descritivo,	bibliográfico	e	docu-

mental,	este	último	explicado	pelo	mesmo	autor	como	sendo	“investigados	do-

cumentos	a	fim	de	se	poder	descrever	e	comparar	usos	e	costumes,	tendências,	

diferenças	e	outras	características”	(p.	50).

Os	dados	aqui	analisados	são	recolhidos	da	realidade,	e	comparados	com	

os	documentos	oficiais	contrapondo	com	as	observações	cotidianas	das	escolas	
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e	da	reflexão	do	mundo	através	da	mitologia	e	da	cinematografia	sobre	o	mito	

das cavernas e mitologia.

A	pesquisa	se	caracteriza	como	qualitativa	por	buscar	compreender	o	tema,	

isto	é,	compreender	a	relação	existente	entre	a	mitologia,	e	a	filosofia	de	Platão	

e	suas	implicações	no	cotidiano.	Objetivando	descrever	essa	relação	e	dá	signi-

ficado	a	reflexão	filosófica	decorrente	dela.	

	Para	Silva	(2005,	p.20)	nas	pesquisas	qualitativas	“Os	pesquisadores	ten-

dem	a	analisar	seus	dados	indutivamente.	O	processo	e	seu	significado	são	os	

focos	 principais	 de	 abordagem.”	 Essa	 afirmação	 se	 encaixa	 perfeitamente	 ao	

tratamento	abordado	nessa	pesquisa,	o	que	explica	o	motivo	de	ser,	esta,	uma	

pesquisa qualitativa.
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CAPÍTULO 3

REFLEXÕES SOBRE 
A CRIAÇÃO DO 

MUNDO NA VISÃO 
MITOLÓGICA E 

PLATÔNICA



50

Cosmogonia, mitologia e explicação do mundo na visão de platão

Paulo Célio Ramos Soares

“Platão,	em	alguns	de	seus	diálogos	filosóficos,	fez	uso	de	narrativas	míti-
cas	para,	com	base	nelas,	elaborar	suas	explicações	racionais.	(GALLO,	
2016,	p.26)

Neste capítulo apresento e comento o resultado da pesquisa aplicada com 

alunos	e	concluintes	do	ensino	médio,	e	discuto	sobre	o	mito	da	caverna	e	a	cria-

ção	do	mundo	para	Platão.

3.1  Dados da pesquisa

A	pesquisa	entre	alunos	que	 farão	o	ensino	médio	no	ano	de	2021,	ou	

concluíram	no	ano	de	2020,	contou	de	perguntas	sobre	mitologia	e	o	filósofo	Pla-

tão,	objetivando	diagnosticar	o	que	os	mesmos	conheciam	sobre	o	tema	e	suas	

expectativas,	sobre	o	mesmo,	na	série	que	estudarão	no	ano	de	2021.

Ao	todo	foram	23	alunos	pesquisados,	com	as	idades	entre	13	e	20	anos,	

das	escolas	estaduais	do	município	de	Puxinanã,	Paraíba,	no	período	de	10	a	29	

de	janeiro	de	2021.

Os	pesquisados	responderam	a	um	questionário	online,	não	precisavam	

se	identificar	e	era	livre	a	resposta	dos	mesmos.

Não precisava ter nenhum conhecimento sobre mitologia ou as teorias 

platônicas,	pois	era	exatamente	esse	o	objetivo,	de	aferir	o	que	os	discentes	têm	

aprendido	sobre	o	tema	na	educação	básica.

Na	figura	4	observamos	o	perfil	do	aluno,	no	que	se	refere	às	séries.



50 51

Cosmogonia, mitologia e explicação do mundo na visão de platão

Paulo Célio Ramos Soares

Figura 4: Perfil dos alunos que responderam à pesquisa

Fonte: Arquivos do autor

A	figura	5	demonstra	o	percentual	de	alunos	que	estudaram	mitologia.

Figura 5: Percentual de alunos que já estudou mitologia

Fonte: Arquivo do autor
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O	tema	mitologia	é	estudada	no	ensino	fundamental,	também	na	disciplina	

de	história,	isso	inspira	em	muitos	alunos	o	gosto	pela	mitologia,	em	especial	a	

greco-romana,	a	mais	debatida	nos	livros	didáticos	e	explorada	pela	mídia,	como	

o caso de minisséries e até novelas que abordam seres mitológicos.

A	tabela	1	possui	os	filmes	elencados	pelos	pesquisados,	algumas	pessoas	

assistiram	a	mais	de	um	filme	sobre	o	tema.

Tabela 1: Filmes com a temática de mitologia e mito da caverna citados 
pelos pesquisados

Filmes citados 
com a temática
	de	“Mitologia”

Número de 
pesquisados 
que	já	assistiu	

ao	filme

Filmes 
citados com

 a temática do 
“Mito	da	Caverna”

Número de 
pesquisados 
que	já	assistiu	

ao	filme

Percy	Jacson	(1,	2	e/ou	3) 8 O	poço 1

Hércules 3 Matrix 2

Fúria de Titãs 4 O labirinto do Fauno 1

Deuses do Egito 2 O nome da rosa 1

Imortais 1 Os Croods 1

Harry Potter 1
Não sabe ou não se 
lembra

18

O retorno da Múmia 1

300 1

Zeus 1

Não assistiu ou não lembra ter 
assistido

3
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figura	6	mostra	os	mitos	conhecidos	pelos	pesquisados,	 chama	atenção	

que 5 deles não conhece ou não lembrou de nenhum mito sobre a origem do 

mundo.

Figura 6: Mitos da criação do mundo

Fonte: Arquivo do autor

A	tabela	2	compara	o	percentual	de	quem	já	ouviu	sobre	Platão	e	quem	já	

leu	algo	sobre	o	filósofo.	Podemos,	de	posse	aos	resultados,	observar	que	den-

tre	os	que	já	ouviram	falar	sobre	o	filósofo	grego,	alguns	não	leram	nada	sobre	

o	mesmo.	O	que	significa	que	precisamos	incentivar	os	discentes	a	lerem	mais,	

seja	 livros	didáticos	ou	paradidáticos,	artigos	ou	até	mesmo	partes	da	obra	de	

Platão.

Por	sua	influência	no	pensamento	da	sociedade,	as	teorias	de	Platão	de-

vem	ser	mais	lidas,	para	evitar	compreensões	equivocadas.	
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Tabela 2: Comparação do percentual de quem já ouviu algo sobre o 
filósofo Platão e quem já leu algo sobre o grego

Comparando	a	tabela	2	com	a	figura	7,	configura	a	necessidade	de	ler	mais	

sobre	a	obra	de	Platão,	observe	na	figura	a	seguir	que	a	teoria	da	reminiscência,	

por	exemplo,	nenhum	aluno	havia	estudado,	os	 temas	mais	conhecidos	são	o	

mito	da	caverna,	a	ética	platônica,	o	pensamento	político	e	a	teoria	das	ideias.	

A ideia do grande construtor do universo é pouco debatida ou pouco estudada 

nessa	etapa	da	educação,	assim	como	a	ideia	do	amor	platônico.

Já	ouviu	falar	sobreo	filósofo	Platão? Já	leu	algo	sobre	o	filósofo	Platão?
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Figura 7: Teorias de Platão que estudaram

Fonte: Arquivo do autor

A	tabela	3	apresenta	temas	que	os	alunos	desejam	estudar	nas	aulas	de	

filosofia,	é	importante	o	professor	se	apropriar	desses	temas	para	tornar	as	aulas	

mais	instigantes,	e	servir	de	ponto	de	partida	para	o	planejamento	de	suas	aulas.

Tabela 3: Temas que despertam interesse nos alunos

Sobre Mitologia Sobre a Teoria de Platão

Deuses	da	mitologia,	a	relação	entre	
deuses	e	heróis,	mitologia	grega	e	

nórdica,	relação	entre	mitologia	e	vida	
real,	seres	mitológicos,	colaborações	
entre	a	ciência	e	a	religião,	poderes,	
guerras,	destino,	lendas,	criacionismo,	
mitologia	africana,	animais	mitológicos,	

cidades	fictícias,	influência	da	
mitologia	grega	na	cultura,	sobre	a	
criação	da	mitologia,	criação	dos	
deuses,	sobre	as	amazonas.

Mito	da	caverna,	amor	platônico,	justiça.
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3.2 A influência do mito na formação do pensamento platônico

A teoria do conhecimento de Platão é baseada na teoria dos mundos sen-

sível	e	inteligível,	explicada	pelo	mito	da	caverna.	No	entanto,	não	é	só	na	obra	

República que ele discute sobre a teoria do conhecimento.

Além	do	mito	da	caverna	que	consta	na	obra	República,	podemos	observar	

em	outras	obras	de	Platão	a	influência	do	mito	ou	de	seres	mitológicos	que	ele	

utiliza	para	exemplificar	suas	teorias.	É	o	caso	do	diálogo	O	banquete,	que	ele	

utiliza um mito para relatar a origem do amor.

No	diálogo,	o	mito	do	amor	é	relatado	por	Aristófanes,	tal	relato	corrobora	

com	a	ideia	das	ilusões	da	vida	amorosa,	o	desejo	de	se	encontrar	sua	outra	me-

tade,	da	pessoa	capaz	de	tirar	o	ser	da	solidão.	Sócrates	por	sua	vez	relata	que	

certa	vez	conversou	com	uma	sacerdotisa	sobre	a	origem	e	a	natureza	do	amor,	

a	origem	de	Eros,	cuja	conclusão	é	de	que	“o	amor	é	a	oscilação	eterna	entre	o	

não	possuir	e	o	possuir,	é	um	desejo	intenso	de	qualquer	coisa	que	não	se	tem	e	

se	deseja	ter”	(ARANHA,	2013,	p.	70)

Ao	 longo	 do	 diálogo,	Aristófanes	 vai	 defender	 que	 “o	 encontro	 amoroso	

seria	a	fusão,	a	completude	e,	portanto,	a	felicidade”	(ARANHA,	2013,	p.	70).	No	

entanto,	nos	afirma	Aranha	(2013,	p.	70)	que	o	interesse	de	Platão	está	no	dis-

curso de Sócrates:

Para	Sócrates,	o	amor	não	é	completude,	mas	falta:	“o	que	deseja,	deseja	
aquilo	 de	 que	 é	 carente”.	 Portanto,	 o	 amor	 não	 é	 fusão,	 como	queria	
Aristófanes,	mas	busca	constante,	porque	sempre	desejamos	aquilo	que	
não	 temos.	 Eros	 é	 ânsia	 de	 ajudar	 o	 eu	 autêntico	 a	 se	 realizar,	 a	 se	
aperfeiçoar.

3.3 A teoria das ideias: o mundo sensível e o mundo intelegível

A dialética de Platão se é observada também em sua teoria das ideias. 

“Platão	fazia	distinção	entre	o	mundo	sensível	dos	fenômenos	e	o	mundo	intele-
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gível	das	ideias”	(GALLO,	2016,	p.	90).	

Para	Platão	existem	então	duas	realidades	uma	visível	que	podemos	tocar,	

porém	imperfeita;	e	uma	inteligível	que	não	podemos	tocá-la,	não	com	nossos	

sentidos	 sensoriais.	Melani	 (2016,	 p.	 80)	 diferencia	 essas	 duas	 realidades	 da	

seguinte maneira:

A	realidade	visível	é	composta	por	coisas	materiais,	como	árvores,	casas,	
rios	carros,	cadernos,	escolas,	alunos,	professores	etc.	essas	coisas	po-
dem	ser	tocadas,	cheirados,	vistos,	ouvidos,	saboreados,	isto	é,	podem	
ser	percebidos	pelos	órgãos	dos	sentidos.	(...)	A	realidade	inteligível,	pelo	
contrário,	não	é	visível.	Os	seres	que	compõem	essa	realidade,	como	o	
belo,	o	bem	e	a	justiça,	não	podem	ser	tocados	nem	sentidos,	ou	seja,	
não se revelam aos nossos órgãos dos sentidos.

Segundo	a	teoria	de	Platão	existem	dois	mundos,	o	sensorial	e	o	ideal,	para	

ilustrar	sua	teoria	ele	usa	a	alegoria	da	caverna.	Para	o	filósofo,	o	mundo	sensível	

é	imperfeito,	uma	cópia	do	original.	O	mundo	das	ideias	só	poderia	ser	alcança-

do	pela	intelectualidade.	Por	exemplo,	existem	diversas	raças	de	cachorro,	que	

são	diferentes	pelo	tamanho,	pelagem,	cores,	dentre	outras	características;	por	

serem cópias imperfeitas da ideia original de cachorro.

O mundo das ideias – mundo ideal ou mundo inteligível – só poderia ser 
alcançado	por	meio	do	intelecto.	Segundo	Platão,	esse	é	o	mundo	real,	
eterno,	no	qual	não	há	mudança.	O	outro	é	o	mundo	em	que	vivemos,	
o	mundo	sensível,	que	pode	ser	conhecido	por	meio	dos	sentidos.	Este	
corresponde,	 segundo	Platão,	 a	uma	 realidade	 imperfeita,	 pois	 tudo	o	
que há nele foi copiado das ideias que se encontram no mundo inte-
legível,	e	nenhuma	cópia	pode	ser	 tão	perfeita	quanto	a	 ideia	original.	
(GALLO,	2016,	p.	91)

Platão	tenta	superar	a	dualidade	entre	o	mutável	(mundo	sensível)	e	o	imu-

tável	(mundo	das	ideias),	tenta	assim	acomodar	o	pensamento	de	Heráclito	com	

o de Parmênides e resolver assim o problema da divergência entre o que é efê-

mero e o que é eterno.
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Podemos	constatar	que	Platão	procura	superar	a	oposição	entre	o	pen-
samento	de	Heráclito,	que	afirma	a	mutabilidade	essencial	do	ser,	e	o	
de	Parmênides,	para	quem	o	ser	é	imóvel.	Platão	resolve	o	problema:	o	
mundo	das	ideias	se	refere	ao	ser	parmenídeo,	e	o	mundo	dos	fenôme-
nos	ao	devir	heraclitiano.	(ARANHA,	2013,	p.	122)

Platão	para	explicar	como	chegar	ao	mundo	das	ideias,	como	sair	do	mun-

do	das	ilusões,	como	superar	o	mundo	das	aparências	cria	a	chamada	teoria	da	

reminiscência,	explicada	no	diálogo	Mênon. 

Platão	supõe	que	o	puro	espírito	já	teria	contemplado	o	mundo	das	ideias,	
mas	tudo	esquece	quando	se	degrada	ao	se	tornar	prisioneiro	do	corpo,	
considerado	 o	 “túmulo	 da	 alma”.	 Pela	 teoria	 da	 reminiscência,	 Platão	
explica como os sentidos são apenas ocasião para despertar na alma 
as	 lembranças	adormecidas.	Em	outras	palavras,	 conhecer	é	 lembrar.	
(ARANHA,	2013,	p.	122)

Para	o	filósofo,	durante	a	vida	vamos	recordando	as	verdades	do	mundo	

das	ideias,	que	já	haviam	sido	contempladas	por	nossa	alma,	com	isso	vamos	

nos afastando das opiniões (doxa)	e	nos	aproximando	do	conhecimento	verda-

deiro (epistéme).	Cotrim	(2016,	p.	225)	afirma	que:

Pela	explicação	de	Platão,	nesse	processo	(de	recordação,	de	rememo-
ração)	vamos	recordando	as	verdades	eternas	e	imutáveis	que	já	haviam	
sido	contempladas	por	nossa	alma	no	mundo	das	ideias,	antes	de	nossa	
existência material. Isso quer dizer que o conhecimento verdadeiro (epis-
téme),	para	ele,	é	uma	imagem	do	passado,	uma	reminiscência	da	alma.	
Portanto,	temos	uma	concepção	gnosiológica	inatista.	(GRIFO	NOSSO)
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3.4 O mito da caverna

Figura 8: O mito da caverna (ilustração)

Fonte: https://origemverdadeira.blogspot.com/2016/02/desencanto-e-o-mito-da-caver-
na.html 

Encontramos em diversos autores formas de pensar o mito da caverna e 

suas	consequências,	em	resumo	o	mito	da	caverna,	descrito	por	Platão	na	obra	

República,	diz	que:

Pessoas	estão	acorrentadas	desde	a	 infância	em	uma	caverna,	de	 tal	
modo	que	 enxergam	apenas	 a	 parede	 ao	 fundo,	 na	 qual	 são	 projeta-
das	sombras,	que	elas	pensam	ser	a	realidade.	Trata-se,	entretanto,	da	
sombra	de	marionetes,	empunhadas	por	pessoas	atrás	de	um	muro,	que	
também esconde uma fogueira. Se um dos indivíduos conseguisse se 
soltar	das	correntes	para	contemplar	à	luz	do	dia	os	verdadeiros	objetos,	
ao regressar à caverna seus antigos companheiros o tomariam por louco 
e	não	acreditariam	em	suas	palavras.	(ARANHA,	2013,	p.	118)

Uma	explicação	sobre	esse	mito	é	dada	por	Chauí	(1994,	p.	195-196),	a	

filósofa	coloca	que:

A	caverna,	diz	Platão,	é	o	mundo	sensível	onde	vivemos.	A	réstia	de	luz	
que	projeta	as	sombras	na	parede	é	um	 reflexo	da	 luz	verdadeira	 (as	
ideias)	sobre	o	mundo	sensível.	Somos	os	prisioneiros.	As	sombras	são	
as coisas sensíveis que tomamos pelas verdadeiras. Os grilhões são 
nossos	preconceitos,	nossa	confiança	em	nossos	sentidos	e	opiniões.	O	

https://origemverdadeira.blogspot.com/2016/02/desencanto-e-o-mito-da-caverna.html
https://origemverdadeira.blogspot.com/2016/02/desencanto-e-o-mito-da-caverna.html
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instrumento que quebra os grilhões e faz a escada do murro é a dialé-
tica.	O	prisioneiro	curioso	que	escapa	é	o	filósofo.	A	luz	que	ele	vê	é	a	
luz	plena	do	Ser,	 isto	é,	o	Bem,	que	 ilumina	o	mundo	 inteligível	como	
o Sol ilumina o mundo sensível. O retorno à caverna para convidar os 
outros	a	sair	dela	é	o	diálogo	filosófico.	Os	anos	despendidos	na	criação	
do	instrumento	para	sair	da	caverna	são	o	esforço	da	alma,	descrito	na	
Carta	Sétima,	para	produzir	a	“faísca”	do	conhecimento	verdadeiro	pela	
fricção	dos	modos	de	conhecimento.	Conhecer	é	um	ato	de	libertação	e	
de	iluminação.

3.4.1 A importância do mito da caverna 

Figura 9: Os estágios de explicação da teoria de Platão

Fonte: https://image.slidesharecdn.com/abuscapelaverdade-scrateseplato-
-171211112914/95/a-busca-pela-verdade-scrates-e-plato-13-638.jpg?cb=1512991781 

A	obra	de	Platão	é	de	muita	importância	na	teoria	do	conhecimento,	o	filó-

sofo distinguia o conhecimento em dois tipos: o conhecimento sensível e o co-

nhecimento inteligível. 

https://image.slidesharecdn.com/abuscapelaverdade-scrateseplato-171211112914/95/a-busca-pela-verdade-scrates-e-plato-13-638.jpg?cb=1512991781
https://image.slidesharecdn.com/abuscapelaverdade-scrateseplato-171211112914/95/a-busca-pela-verdade-scrates-e-plato-13-638.jpg?cb=1512991781
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A	figura	9	nos	apresenta	os	graus	dos	modos	de	conhecimento,	sendo	a	

eikasía e a pístis e doxa pertencentes ao mundo sensível e a dianóia e a noésis 

ou epistéme	pertencentes	ao	mundo	inteligível,	Chauí	(1994,	p.	191	–	192)	nos	

explica que o primeiro grau de conhecimento (eikasía)	é	a	imaginação,	é	a	cópia	

da	coisa	no	mundo	sensível;	o	segundo	grau,	determinado	pela	crença	e	opinião,	

é	o	conhecimento	que	necessitamos	no	dia	a	dia,	são	os	seres	e	coisas	natu-

rais;	o	terceiro	grau	é	o	raciocínio,	o	conhecimento	matemático,	conhecimento	

que nos permite transpor das aparências do mundo sensível para um contato 

inicial	com	a	essência	das	coisas;	por	último,	o	quarto	grau	de	conhecimento	é	a	

ciência,	a	sabedoria,	o	conhecimento	verdadeiro,	o	nível	em	que	conhecemos	as	

essências,	a	verdade	incondicional,	o	princípio	das	coisas.

A	análise	da	alegoria	da	caverna,	segundo	Aranha	(2013,	p.	119)	pode	ser	

feita por dois vieses:

• O	político:	com	o	retorno	do	filósofo	–	político	que	conhece	a	arte	de	
governar;

• E	o	epistemológico:	quando	o	filósofo	volta	para	despertar	nos	outros	o	
conhecimento verdadeiro.

A	importância	do	mito	da	caverna	na	obra	de	Platão	é	que	a	“alegoria	da	

caverna é a metáfora que serve de base para Platão expor a dialética dos graus 

do	conhecimento”	(ARANHA,	2013,	p.	119).	

No	mito	ele	explica	que	o	mundo	sensível	é	o	local	do	múltiplo,	do	movi-

mento,	da	ilusão,	do	mundo	das	sombras	representado	na	caverna,	que	ao	sair	

das	amarras,	para	ver	o	a	luz	(o	sol,	o	Bem)	se	faz	a	passagem	para	os	conhe-

cimentos	superiores,	para	o	mundo	intelegível,	em	busca	da	verdade,	das	ideias	

imutáveis.

Como	as	ideias	são	a	única	verdade,	o	mundo	dos	fenômenos	só	existe	
na	medida	em	que	participa	do	mundo	das	ideias,	do	qual	é	apenas	som-
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bra	ou	cópia.	Trata-se	da	teoria	da	participação,	mais	tarde	duramente	
criticada	por	Aristóteles.	(ARANHA,	2013,	p.	119).

3.4.2 O mito da caverna na televisão (filmes e séries)

Filmes,	séries	e	até	mesmo	livros	em	que	podemos	perceber	a	existência	

de	duas	realidades	ou	de	dois	aspectos	distintos	da	realidade,	isto	é,	um	aspecto	

que	podemos	sentir	pelos	nossos	órgãos	sensoriais	e,	um	aspecto	oculto	que	só	

podemos	compreender	por	nossa	razão;	faz	menção	ao	mito	da	caverna.

Todo	filme,	série	ou	livro	que	causa	em	nós	uma	reflexão	sobre	o	que	nos	

rodeia,	que	nos	causa	a	necessidade	de	indagar:	afinal,	o	que	é	realidade?	Po-

demos	conhece-la?	Existe	uma	realidade	que	não	podemos	percebê-la?	Essas	

perguntas	que	nos	causa	estranhamento,	inquietação	com	a	realidade	vivencia-

da	pelo	indivíduo,	faz	menção	ao	mito	da	caverna

Diversos	filmes	e	séries	abordam	o	mito	da	caverna.	Não	é	intenção	limitar	

a	experiência	do	professor	ou	do	leitor	apenas	nessa	tabela,	podem	existir	mui-

tos	outros	títulos	sobre	o	tema,	a	tabela	abaixo,	se	refere	aos	filmes	e	séries	já	

assistidas e ou debatidas que é do nosso conhecimento.

Segue	a	listagem	de	algumas	dessas	produções:

Tabela 4: Lista de filmes e séries que abordam o mito da caverna 
consideradas pelo autor

Filmes que abordam o Mito da Caverna
Séries que abordam o 

Mito da Caverna
Pacto	sinistro	(1951);	O	anjo	exterminador	
(1962);	THX	1138	(1971);	Bad	Boy	Bubby	
(1993);	O	show	de	Truman	(1998);	A	mação	
(1998);	Matrix	(1999);	eXistenZ	(1999);	

Amnésia	(2000);	A	vila	2004);	A	ilha	(2005);	
O	labirinto	do	Fauno	(2006);	

Dente	canino	(2009);	A	ilha	do	medo	(2010);	
Sono	de	inverno	(2014);	
o	quarto	de	Jack	(2015).

Xena	–	A	princesa	guerreira	(1995)
Hércules:	a	lendária	jornada	(1995)
Trilogia	Divergente	(2011	a	2013)

Black	Mirror	(2015)
The	Rain	(2018)
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3.4 O demiurgo

Figura 10: O demiurgo
Fonte: https://lidianefranqui.com.br/17-perguntas-e-respostas-sobre-o-demiurgo-de-

-platao/ 

Uma	característica	importante	da	teoria	de	Platão	é	o	dualismo,	em	busca	

de	resolver	o	problema	da	permanência	e	da	mudança	do	ser,	da	unidade	e	da	

multiplicidade.

Figura 11: Dualismo platônico
Fonte: http://m.humanidades33.webnode.com/news/filosofia-platonica-uma-breve-

-abordagem/ 

https://lidianefranqui.com.br/17-perguntas-e-respostas-sobre-o-demiurgo-de-platao/
https://lidianefranqui.com.br/17-perguntas-e-respostas-sobre-o-demiurgo-de-platao/
http://m.humanidades33.webnode.com/news/filosofia-platonica-uma-breve-abordagem/
http://m.humanidades33.webnode.com/news/filosofia-platonica-uma-breve-abordagem/


64

Cosmogonia, mitologia e explicação do mundo na visão de platão

Paulo Célio Ramos Soares

Sua	teoria	das	ideias,	como	já	discutimos,	assegurava	a	existência	de	duas	

realidades distintas: o mundo sensível correspondendo a matéria e o mundo inte-

ligível	correspondendo	as	ideias,	alcançado	apenas	pelo	intelecto.	Apesar	de	sua	

característica	dualista	Platão	considerava	uma	 terceira	 instância,	uma	 terceira	

realidade	que	operou	na	construção	do	universo,	falamos	do	grande	construtor,	

o demiurgo.

Apesar	de	seu	dualismo,	Platão	supôs	a	existência	de	uma	terceira	rea-
lidade,	a	qual	 teria	operado	apenas	na	criação	do	mundo.	Como	argu-
menta	o	filósofo	no	diálogo	Timeu,	tudo	o	que	foi	gerado	deve	ter	tido	um	
princípio	gerador,	uma	causa.	Portanto,	o	universo	(o	mundo	sensível)	
teria surgido por obra de um demiurgo – palavra de origem grega que 
significa	“aquele	que	faz,	constrói”.	(COTRIM,	2016,	p.	225)

O	demiurgo	era	então	um	artesão,	que	pegou	as	ideias	originais	do	mundo	

inteligível	e	as	repetiu	no	mundo	sensível,	criando	assim	o	universo.

Para	construir	o	universo	o	demiurgo	agiu	como	um	“artesão”:	buscou	as	
ideias	eternas	do	mundo	inteligível	como	modelo	e,	com	elas,	deu	forma	
à	matéria	indeterminada,	criando	assim	o	mundo	sensível.	Isso	quer	di-
zer	que	as	ideias	e	a	matéria	já	existiam	antes,	compondo,	junto	com	o	
demiurgo,	as	 três	 realidades	 fundamentais	da	cosmogênese	platônica.	
(COTRIM,	2016,	p.	225)
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Considerações Finais

Sobre	a	hipótese	inicial	desta	monografia	a cosmogonia, a mitologia e o 

pensamento platônico tem influenciado debates sobre a criação do mundo 

dentro e fora das academias,	podemos	concluir	que	o	pensamento	mítico,	cos-

mogônico	e	platônico	tem	sido	influenciado	a	sociedade	em	seus	debates	sobre	

a	origem	do	universo,	das	coisas,	do	homem	e	de	suas	relações,	inclusive	por	

meio	de	filmes	e	séries.

Sobre	 o	 objetivo	 de	diagnosticar que a cosmogonia, a mitologia e o 

pensamento platônico é amplamente usado para explicar a criação do mun-

do,	constatamos	que	muitos	dos	pesquisados,	e	após	a	leitura	bibliográfica,	co-

nhecem	mitos	da	criação	do	mundo	por	diversos	povos,	 inclusive	de	maneiras	

religiosas.

Ao	longo	de	nossa	discussão,	podemos	dizer	que	o	mito	é	uma	explicação	

sobrenatural,	fantasiosa	e	religiosa	da	origem	do	universo,	das	coisas,	das	rela-

ções	humanas	em	sociedade,	usa	simbologia	sempre	atrelada	aos	fenômenos	

naturais	e	as	relações	humanas.	É	uma	narrativa	contada	pelos	aedos,	não	su-

perior	e	não	inferior	a	filosofia,	tem	um	papel	primordial	para	o	ser	humano;	tem	

caráter	autoritário	que	preza	pela	argumentação	de	não	questionar	os	porquês	

das	coisas	reveladas,	esse	questionamento	caberá	ao	filósofo,	caberá	ao	pensa-

mento racional.

Sendo	 assim	 o	mito	 é	 uma	 narrativa	 fabulosa,	 uma	 primeira	 explicação	

dos	fenômenos	da	natureza,	ligada	aos	ritos	de	passagem,	presente	em	todos	

os	povos	da	humanidade.	É	uma	tentativa	de	compreender	a	origem	do	homem,	

do	universo,	dos	povos,	das	relações	humanas,	das	dificuldades	sociais,	é	uma	

tentativa de dar sentido ao que acontece.

A	filosofia	surge	exatamente	dos	porquês,	surge	da	reflexão	sobre	o	mun-

do,	inicialmente	sobre	a	natureza,	sobre	a	physis.	A	preocupação	dos	primeiros	
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filósofos,	chamados	de	pré-socráticos	ou	filósofos	da	natureza,	é	estudar	os	fe-

nômenos	da	natureza,	dando	a	eles	um	caráter	racional,	afastado	do	pensamen-

to	mítico.	Para	isso	procuravam	o	elemento	primeiro,	a	arché,	cada	um	defendia	

seu	elemento	primordial;	por	exemplo,	para	Tales	a	arché era a água; para Anaxi-

mandro,	o	ilimitado;	para	Anaxímenes,	o	ar.

A	diferença	entre	o	pensamento	mítico	e	o	racional	é	que,	o	primeiro	é	uma	

narrativa	fabulosa	e	autoritária,	que	admite	contradições;	já	o	segundo	não	admi-

te	contradições,	fabulações	e	coisas	incompreensíveis.

O	pensamento	racional	exige	lógica	na	argumentação,	a	autoridade	da	in-

formação	não	está	na	pessoa	que	a	conduz	e	sim	na	razão,	e	a	razão	é	a	mesma	

em todos os seres humanos.

O	filósofo	 grego	Platão,	 cujo	 nome	 verdadeiro	 era	Arístocles,	 nasce	 em	

Atenas,	de	 família	nobre;	desenvolveu	a	 teoria	das	 ideias,	 teoria	esta	em	que	

defende a existência de dois mundos: o mundo sensível em que habitamos e o 

mundo	inteligível	que	é	alcançado	apenas	por	nosso	intelecto.

Apesar	do	dualismo	da	teoria	platônica,	o	filósofo	para	resolver	um	problema	

da	sua	época	sobre	permanência	e	a	mudança,	a	unidade	e	a	multiplicidade,	

problema	inspirado	em	Heráclito	e	Parmênides,	considera	uma	terceira	de	reali-

dade,	a	existência	do	grande	construtor,	a	existência	daquele	que	se	apropria	das	

ideias	primeiras,	do	mundo	das	ideias,	e	as	replica	no	mundo	sensível,	trata-se	

do demiurgo.

Platão	é	influenciado	ainda	pela	visão	mitológica,	e	usa	de	mitos	e	alego-

rias	para	exemplificar	suas	teorias,	o	mito	da	caverna	é	uma	das	passagens	mais	

clássicas	da	história	da	filosofia,	Platão	faz	uso	dessa	alegoria	em	sua	obra	A	

República	para	exemplificar	a	teoria	das	ideias,	que	é	base	para	a	teoria	do	co-

nhecimento	desenvolvido	pelo	filósofo.
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O método utilizado pelo grego para fazer a passagem da opinião para o co-

nhecimento	verdadeiro	era	a	dialética	socrático-platônica,	que	consiste	em	con-

trapor	uma	opinião,	que	a	partir	de	críticas	sobre	essa	opinião	purifica-se	os	erros	

e	equívocos	criando-se	assim	uma	ideia	verdadeira,	a	ascese	do	conhecimento.	

O	filósofo	ainda	defende	que	 tudo	que	nós	aprendemos	é	uma	 lembrança	do	

mundo	inteligível,	lembrança	pois	nossa	alma	em	algum	momento	teve	contato	

com	esse	conhecimento,	é	a	teoria	da	reminiscência.

Na	obra	A	República	o	filósofo	faz	a	diferença	entre	o	mundo	sensível,	o	

mundo	da	imaginação,	da	crença	e	da	opinião	e	o	mundo	inteligível,	o	mundo	da	

essência,	do	conhecimento	primeiro;	em	um	esquema	em	que	podemos	observar	

quatro graus de conhecimento: os dois primeiros pertencentes ao mundo sensí-

vel,	o	grau	da	eikasía,	da	pístis e doxa; e os dois outros pertencentes ao mundo 

inteligível,	o	grau	da	dianóia,	da	noésis ou epistéme.

A	teoria	do	conhecimento	de	Platão	é	também	encontrada	na	Carta	Sétima,	

onde	ele	irá	tecer	sobre	os	modos	de	conhecimento,	que	são	quatro:	o	nome,	a	

definição,	a	imagem	e	a	ciência,	e	por	fim,	o	conhecimento.

Sobre o mito da caverna podemos concluir que a caverna é o mundo sen-

sorial,	um	mundo	que	nos	dar	o	conhecimento	aparente	das	coisas;	o	lado	de	fora	

da	caverna	é	um	conhecimento	mais	seguro,	mais	consistente	sobre	as	ideias;	

a	luz	do	sol	é	a	ideia	do	bem,	o	conhecimento	que	está	no	mundo	inteligível,	al-

cançado	apenas	pelo	intelecto;	os	prisioneiros	somos	nós	e	o	que	escapa	dos	

grilões	e	consegue	sair	da	caverna	é	o	filósofo	que	se	liberta	dos	preconceitos,	

dos	conhecimentos	do	mundo	sensível,	que	ascende	ao	mundo	inteligível;	o	re-

torno	para	a	caverna	é	a	tarefa	do	filósofo	de	compartilhar	seus	conhecimentos.



68

Cosmogonia, mitologia e explicação do mundo na visão de platão

Paulo Célio Ramos Soares

REFERÊNCIAS

ARANHA,	M.	L.	de	A. Filosofando: introdução à filosofia; Maria Lúcia de Ar-
ruda	Aranha,	Maria	Helena	Pires	Martins.	–	5.ed.	–	São	Paulo:	Moderna,	2013.

BORNHEIM,	G.	A. Introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em ba-
ses existenciais –	5.ed.	–	Porto	Alegre:	Editora	globo,	1980.

CERVO,	Amado	Luiz. Metodologia científica/	Amado	Luiz	Cervo,	Pedro	Alcino	
Bervian.	–	4.	Ed.	–	São	Paulo:	MAKRON	Books,	1996.

CHAUÍ,	M.	de	S. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aris-
tóteles, volume 1/	Marilena	Chauí.	–	1.ed.	–	São	Paulo:	Brasiliense,	1994.

______ Iniciação	à	filosofia:	volume	único,	ensino	médio/	Marilena	Chauí.	–	3.ed.	
–	São	Paulo:	Ática,	2016

CHÂTELET,	F.	et.al. História da filosofia: ideias, doutrinas, volume 1: A fi-
losofia Pagã: do século VI a.C. ao século III d.C./	François	Châtelet,	Pierre	
Aubenque,	Jean	Bernhardt;	tradução	de	Maria	José	de	Almeida.	–	2.ed.-	Rio	de	
Janeiro:	Zahar	Editores,	1981.

COSTA,	M.	A.	F.	da. Projeto de Pesquisa: entenda e faça/ Marco Antônio F. da 
Costa,	Maria	de	Fátima	Barrozo	da	Costa.	5.	Ed.	–	Petrópolis,	RJ:	Vozes,	2014.

COTRIM,	Gilberto. Fundamentos de Filosofia/ Gilberto Cotrim. – 4.ed. – São 
Paulo:	Saraiva,	2016.

ELIADE,	M.  Mito e realidade/	Mircea	Eliade;	tradução	Pola	Civelli.	–	São	Paulo:	
Perspectiva,	2016.	(Coleção	debates:	52/	dirigida	por	J.	Guinsbirg).

FREIRE,	P.	Pedagogia do oprimido/ Paulo Freire. – 59. ed. rev. e atual. – Rio de 
Janeiro:	Paz	e	Terra,	2015.

GALLO,	Silvio.  Filosofia: experiência do pensamento: volume único/ Silvio 
Gallo.	–	2.ed.	–	São	Paulo:	Scipione,	2016.

GHIRALDELLI	 JUNIOR,	 Paulo.  História da filosofia: dos pré-socráticos a 
Santo Agostinho/	Paulo	Ghiraldelli	Jr.	–	São	Paulo:	CEFA	Editorial,	2018.



68

GIL,	Antônio	Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa/ Antônio Carlos Gil. 
–	4.	Ed.	–	São	Paulo:	Atlas,	2002.

KENNY,	A. História Concisa da Filosofia Ocidental/	Anthony	Kenny;	tradução	
Desidério	Murcho,	Fernando	Martinho,	Maria	José	Figueiredo,	Pedro	Santos	e	
Rui	Cabral.	–	1.ed.-	Lisboa:	Temas	e	Debates,	1999

O livro da filosofia. Tradução	Douglas	Kim.	–	1.ed.	–	São	Paulo:	Globo	Livros,	
2016

MARÍAS,	Julián.  História da filosofia/	Julián	Marías;	prólogo	de	Xavier	Zubi-
ri;	epílogo	de	José	Ortega	y	Gasset;	tradução	Claudia	Berliner;	revisão	técnica	
Franklin	Leopoldo	e	Silva.	–	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2004.

MELANI,	R. Diálogo: primeiros estudos em filosofia, volume único/ Ricardo 
Melani.	–	2.	ed.	–	São	Paulo:	Moderna,	2016.

MORAIS,	R.	de. As razões do mito/	Regis	de	Morais,	org.	–	Campinas,	SP:	Pa-
pirus,	1998.

POUZADOUX,	Claude. Contos e lendas da mitologia grega/ Claude Pouza-
doux;	 ilustrações	 de	 Frédérick	Mansot;	 tradução	 de	 Eduardo	 Brandão.	 –	 São	
Paulo:	Companhia	das	Letras,	2001.

SALERNO,	S. Viagem pelo Brasil em 52 histórias/	Silvana	Salerno;	ilustrações	
de	Cárcamo.	–	São	Paulo:	Companhia	das	Letrinhas,	2006.

SANTOS,	 R.	 dos. Introdução à filosofia	 [recurso	 eletrônico]	 /	 Robinson	 dos	
Santos	–	Pelotas:	NEPFIL	online,	2014.

SILVA,	Edna	Lúcia	da. Metodologia da pesquisa e elaboração da dissertação/ 
Edna	Lúcia	da	Silva,	Esfera	Muskat	Menezes.	–	4.	Ed.	Ver,	atual.	–	Florianópolis:	
EFSC,	2005.

TELES,	A.	Xavier. Introdução ao estudo de filosofia.	São	Paulo:	Editora	Ática,	
1990.

WILKINSON,	Philip.  Mitos & Lendas/	Philip	Wilkinson;	tradução	Ângela	Maria	
Moreira	Dias,	Jefferson	Luiz	Camargo,	Simone	Campos;	coordenação	e	revisão	
da	tradução	Marcelo	Brandão	Cipolla.	–	São	Paulo:	Editora	WMF	Martins	Fontes,	
2010.



SOBRE O AUTOR

PAULO CÉLIO RAMOS SOARES

Especialista em Educação para as relações étnico-raciais pela UFCG, no ano de 2018. 
Especialista em Ensino de Matemática, pela Universidade Cruzeiro do Sul, no ano de 
2019.Especialista em Educação, Diversidade e Cidadania, pela Faculdade Educacional 
da Lapa, no ano de 2020. Especialista em História da Matemática, pela FAVENI, no 
ano de 2020. Licenciado em Matemática, pela UFCG, no ano de 2007; licenciado em 
Filosofia pela FCE, no ano de 2021, atualmente cursa a licenciatura em letras pela 
FCE. Mestrando em formação de professores pela Funiber. Possui diversos cursos 
de formação continuada em educação, administração pública. Professor da educação 
básica da rede estadual da Paraíba desde o ano de 2007, atuou como gestor escolar, 
coordenador de projetos como o Mais Educação, experiência como orientador de estudos 
do Curso de formação de professores do ensino médio no ano de 2014, Atualmente sou 
professor e coordenador dos cursos técnicos da escola cidadã integral e técnica Plínio 
Lemos, no município de Puxinanã- PB, ministrando aulas de matemática em turmas do 
ensino médio e na base técnica nas disciplinas de Intervenção Comunitária, Empresa 
Pedagógica e Logística, e do currículo diversificado do modelo ECIT, orientador de 
TCC dos discentes dos cursos de agroecologia e comércio, de nível médio e técnico. Se 
dedica a pesquisa sobre práticas docentes, educação matemática, história e filosofia da 
matemática, filosofia antiga, relação entre filosofia e matemática, linguística e literatura 
brasileira. Escritor de artigos publicados na área de educação, matemática e filosofia. 
Possui um livro publicado intitulado “Reflexões e Experiências das Práticas de um 
Docente”, no ano de 2021.
NÚMERO DO ORCID: 0000-0002-2869-1128



 www.arcoeditores.com

 contato@arcoeditores.com @arcoeditores  /arcoeditores (55)99723-4952


	_GoBack
	_28h4qwu

