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Mitologia (Resumo)
Mito vem do grego mythos que significa narrativa. O mito narra uma origem de um evento ou de
uma coisa. Os mitos gregos estão relacionados com a religião e o culto da Grécia Antiga.
Caos
Foi o primeiro deus primordial a surgir no universo, portanto a mais velha das formas de consciência
divina. A natureza divina de Caos é de difícil entendimento, devido às mudanças que a ideia de
"caos" sofreu com o passar das épocas. Tanto Caos como os seus irmãos são forças geradoras do
universo. Caos parece ser uma força catabólica, que gera por meio da cisão, assim como os
organismos mais primitivos estudados pela biologia, enquanto Eros é uma força de junção e união.
Titanomaquia
A Titanomaquia, na mitologia grega, foi a guerra entre os titãs, liderados por Cronos, contra os
deuses olímpicos, liderados por Zeus, que definiria o domínio do universo. Zeus conseguiu vencer
Cronos após resgatar seus irmãos depois de uma luta que durou dez anos.
Tudo começa quando Urano, que temia que algum de seus filhos tentasse roubar seu trono, os
colocava novamente no útero de Gaia. Ela persuadiu seus filhos a se revoltarem contra o pai. O líder
foi Cronos. Antes de ser destronado, Urano profetizou que assim como ele, Cronos também seria
derrotado por um de seus filhos. Com isso, Cronos exige que seus filhos sejam entregues um a um
para que ele os devore. A mãe entrega todos menos o último, Zeus. Já adulto, Zeus se disfarça e dá a
seu pai uma poção (que havia recebido de sua primeira esposa a titânide Métis) que o faz vomitar
seus irmãos já adultos.
Atena
Zeus engoliu a esposa Métis. Métis foi para a cabeça de Zeus. Mas com o passar dos anos, Zeus
sentiu uma forte dor de cabeça e pediu para que Hefesto lhe desse uma machadada, foi então que
Atena já adulta saltou de dentro do cérebro de seu pai, já com armadura, elmo e escudo.
Narciso
Narciso cresceu, e se transformou um jovem bonito de Beócia, mas era muito orgulhoso e tinha uma
arrogância que ninguém conseguia quebrar. As moças desprezadas pediram aos deuses para vingálas. Para dar uma lição ao rapaz frívolo, a deusa Némesis o condenou a apaixonar-se pelo seu próprio
reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se no banco do rio e

definhou, olhando-se na água e se embelezando. Depois da sua morte, Afrodite o transformou numa
flor, narciso.
Sísifo
Quando Sísifo se despediu de sua mulher, teve o cuidado de pedir secretamente que ela não
enterrasse seu corpo. Já no Hades, Sísifo reclamou com Hades da falta de respeito de sua esposa em
não o enterrar. Então suplicou por mais um dia de prazo, para se vingar da mulher ingrata e cumprir
os rituais fúnebres. Hades lhe concedeu o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a
esposa. Depois ele amarrou a morte e durante um tempo não morreu mais ninguém. Sísifo recebeu
esta punição: foi condenado a, por toda a eternidade, rolar uma grande pedra de mármore com suas
mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a
pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de uma força irresistível,
invalidando completamente o duro esforço despendido
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Fábula
É uma narrativa curta que possui um ensinamento. Ex. A formiga e a cigarrra.

História
A História é uma ciência que investiga o passado da humanidade e o seu processo de evolução,
tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo específico. Através do estudo
histórico, obtém-se um conjunto de informações sobre processos e fatos ocorridos no passado que
contribuem para a compreensão do presente. A história pode relatar a evolução não só de uma
comunidade, mas também de eventos ou organizações de diversos tipos.

