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Olá meu po(l)vo! Estou enviando um texto sobre os mitos e depois tem algumas questões.
1. Prometeu e Pandora.
Sobre Prometeu e Pandora, veja nosso livro.

2. Narciso.
Segundo Ovídio, Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza. Ele era muito orgulhoso e tinha
uma arrogância que ninguém conseguia quebrar. As moças desprezadas pediram aos deuses para
vingá-las. Para dar uma lição ao rapaz, a deusa Némesis, (aqui como um aspecto de Afrodite ou
Atena) 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.

3. Atena.
Na mitologia grega, Atena, também conhecida como Palas-Atena, era a deusa da sabedoria, da
guerra, das artes, da estratégia e da justiça. De acordo com a mitologia grega, Atena nasceu (já
armada) da parte interior da cabeça de seu pai, Zeus (deus dos deuses).

4. Perséfone.
Deméter, na mitologia grega, era o nome da deusa que cuidava da terra fértil, do plantio e da
colheita, juntamente com sua filha, Perséfone. Diz o mito que, um dia, Hades, o deus do mundo
inferior, se apaixonou por Perséfone e a raptou. Deméter, desesperada, saiu do Olimpo em busca
de sua filha e, durante nove dias e nove noites, vagou em vão. Hélio, o deus sol, vendo a angústia
de Deméter, contou-lhe que Perséfone havia sido levada por Hades. Durante o tempo em que
Perséfone estava no mundo inferior, Hades lhe deu uma romã para que ela comesse. Quando
Deméter chegou para resgatar a filha, soube que não conseguiria, pois uma vez que ela havia se
alimentado no reino de H ades, não poderia deixá-lo. Muito entristecida pela falta de Perséfone,
Deméter não voltou ao Olimpo e a população começou a sofrer com a escassez de alimentos, pois a
deusa não estava mais exercendo sua função de promover a fert... - Veja mais em
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/mito-e-arte-representacoes-de-demeter-epersefone.htm

QUESTÕES:
1. O que é um mito? Dê um exemplo.
2. O que é uma fábula?Dê um exemplo.
3. O que é História?Dê um exemplo.

