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RESUMO 
 

 
Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa “Cultura e processos 
educacionais” e discute o sentido do mito na formação do homem grego. Os mitos 
estão presentes na Grécia Antiga tornando-se elemento formador de toda uma 
geração desde Homero ao período clássico. De cunho essencialmente 
bibliográfico, teórico no sentido grego do termo, este trabalho mostra a forma com 
que, da virtude guerreira dos tempos homéricos à virtude política almejada na 
pólis democrática, os mitos marcaram profundamente a mentalidade e a formação 
do homem grego. Posteriormente eles são apresentados pelo teatro na tragédia e 
na comédia. Na comédia os problemas políticos são postos em cena, conduzindo 
o cidadão à reflexão sobre as questões essenciais da vida pública e privada na 
pólis de Atenas. A filosofia nasce do questionamento da vida social que se 
constituíra com o surgimento da pólis. Impõe-se como discurso lógico, racional e 
demonstrativo que examina a realidade e direciona o pensamento para o mundo 
imutável da essência. Profundamente ligada à cultura e as tradições do povo 
grego, dialoga com o mito na possibilidade sempre aberta de compreensão da 
totalidade da existência nos planos individual e coletivo. Os mitos são paradigmas 
socialmente construídos que apresentam o tipo de homem que se deseja formar 
em cada momento na sociedade grega. No período áureo da filosofia no século V 
a.C, Platão, retomando o mito como exemplo incontestável de educação, 
demonstra sua paideía, a formação do homem autônomo na conquista dos valores 
imutáveis do espírito, que conduz o homem e a cidade à justiça e ao Bem maior. 
Daí o sentido e a necessidade de se fortalecer o vínculo com a tradição, com os 
costumes, mitos e ritos de nossa cultura em qualquer tempo e em todos os 
momentos compreendendo o processo de formação humana para além da mera e 
empobrecida escolarização como algo que eleva o homem e a cidade ao mundo 
perene dos valores do espírito que nos torna qualitativamente melhores, virtuosos 
e humanos. 
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