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Ulysses
Fernando Pessoa

O mytho é o nada que é tudo.
O mesmo sol que abre os céus
É um mytho brilhante e mudo –
O corpo morto de Deus,
Vivo e desnudo.
Este, que aqui aportou,
Foi por não ser existindo.
Sem existir nos bastou.
Por não ter vindo foi vindo
E nos creou.
Assim a lenda se escorre
A entrar na realidade,
E a fecundal-a decorre.
Em baixo, a vida, metade
De nada, morre.



Projeto Pantheon do MIT – coletou 
e analisou dados sobre a produção 
cultural no mundo todo de 4.000 

a.C. até 2.010 d.C.
http://pantheon.media.mit.edu/

1. Aristóteles 
2. Platão 
3. Jesus Cristo 
4. Sócrates 
5. Alexandre, o Grande 
6. Leonardo Da Vinci 
7. Confúcio 
8. Júlio César 
9. Homero 
10. Pitágoras

Pessoas que mais influenciaram o 
mundo segundo o MIT

http://pantheon.media.mit.edu/
http://pantheon.media.mit.edu/


O que é a mitologia Grega?



A antiga religião grega 
passa a se chamar 

mitologia grega 
quando morre o seu 

último fiel.



Outras mitologias?

azteca

maia

egípcia

nórdica

inca

brasileira



Quais são as principais fontes 
primárias da mitologia Grega?

Homero: Ilíada, Odisseia, Hinos Homéricos
Hesíodo: Teogonia
Ésquilo, Eurípedes, Sófocles e Aristófanes 
(Teatro – tragédias e comédias)
Pseudo-Apolodoro: Biblioteca
Virgílio: Eneida
Cícero: teatro
Outros como Pausânias, Platão, Heródoto etc.



Localização Geográfica





• Heleno
• Doro
• Éolo
• Ion
• Aqueu
• Europa
• Hipnos
• Morfeu
• Pélope
• Dárdano
• Tros
• Lico
• Egeu



Mitos gregos como uma 
humanização da natureza

“O medo da natureza dá origem à religião”.

“Se o mundo é controlado por Deus e Deus pode ser movido pela 
prece, somos detentores de uma parcela dessa onipotência. Em 
tempos passados , os milagres aconteciam em resposta a súplicas. 
... Contudo, é possível prescindir desses milagres, uma vez que a 
Providência decretou que a operação das leis naturais produzirá os 
melhores resultados possíveis. Logo, a crença em Deus serve para 
humanizar o mundo da natureza e para fazer com que os homens 
sintam que as forças físicas são realmente suas aliadas. Da mesma 
forma, a imortalidade rechaça o pavor da morte.”

No que acredito – Bertrand Russel





Chega de conversa fiada!


