
                                                                                                                         

DO MITO À FILOSOFIA 

O QUE É MITO? 
Provavelmente você já ouviu alguém falar a palavra mito, ou a viu escrita em algum lugar. E 

às vezes, uma coisa sobre a qual a palavra se referia não tinha nada a ver com a outra. 

 

 

VERDADE OU MITO? 

Muitas vezes vemos em revistas a frase: verdade ou mito? E 

não só em revistas! Existem, por exemplo, pessoas que dizem “é 

mito” quando algo não é verdade.  

 

Qual seria o significado de mito nessa situação? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

OUTROS MITOS 

Também há os que chamam alguns músicos de “mito”, assim 

como esportistas, cineastas, atores, políticos e outras personalidades 

conhecidas. Quem já ouviu falar do “mito” Elvis Presley? Ou do “mito” 

Pelé? 

         

Acontece que essa palavra é usada pelas pessoas 

para falar sobre várias coisas, então, muitas vezes  

ela surge com significados diferentes. 

 

 

Na capa do DVD do 

National Geographic, 

vemos a questão: 

verdade ou mito? 

O ator britânico Charlie 

Chaplin (1889-1977), 

um mito do cinema 

mundial. 



                                                                                                                         

 

Todos os músicos da 

imagem ao lado (Amy 

Winehouse, Kurt Cobain 

(da banda Nirvana), Jimi 

Hendrix e Janis Joplin, da 

esquerda para a direita, 

respectivamente) morreram 

aos 27 anos, assim como 

outros “mitos” da música 

(Jim Morrison, do The 

Doors, é outro exemplo). 

Várias pessoas tentam dar 

explicações para isso. O 

assunto até virou livro! 

 

Pesquise no dicionário o(s) significado(s) de e anote aqui: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(não se esqueça de anotar a referência também!) 

          
 

Como vimos, a palavra mito pode ser utilizada como referência para muitas coisas, mas interessa à 

Filosofia um de seus significados específicos: o de narrativa verdadeira. Assunto do próximo fascículo 

deste Caderno! 

O subtítulo do livro “Os vinte e 

sete’s” diz: “o maior mito do 

rock’n roll”. 

 

Os músicos Amy Winehouse, Kurt 

Cobain, Jimi Hendrix e Janis Joplin 

morreram aos 27 anos. 

 


