Mito ou Lenda?
Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de
explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso há uma mistura
de fatos reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia. As lendas vão
sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do
povo. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita. Do latim
legenda (aquilo que deve ser lido), as lendas inicialmente contavam histórias de
santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que
falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura.
Características de uma Lenda:
● Se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos.
● Faz parte da tradição oral, e vem sendo contada através dos tempos.
● Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com
eles envolvem a imaginação para “aumentar um ponto” na realidade.
● Fazem parte da realidade cultural de todos os povos.
● Assim como os mitos, fornecem explicações aos fatos que não são
explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais
facilmente aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação não são
necessariamente sobrenaturais ou fantásticas.
● Sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente e
receberem a impressão e interpretação daqueles que a propagam.
Mitos, por sua vez, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar
fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por
eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais,
deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais,
características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos
do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia
explicado.
Características de um mito:
● Tem caráter explicativo ou simbólico.
● Relaciona-se com uma data ou com uma religião.

● Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de
personagens sobrenaturais como deuses ou semi-deuses.
● Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação
lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas
histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para
serem aceitas como verdades.
● Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as
pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que tornem o
fato relevante para as suas vidas.
● Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação
do mundo, são bases para vários mitos diferentes.
● Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda.
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