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ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  

Atividade 5: A caixa de Pandora 

A caixa de Pandora 

   

 A caixa de Pandora é um mito grego no qual 

a existência da mulher e dos vários males do 

mundo são explicados. Tudo começa quando Zeus, 

o deus de todos os deuses, resolveu arquitetar um 

plano para se voltar contra a ousadia de Prometeu 

– que entregara aos homens a capacidade de 

controlar o fogo. Para tanto, Zeus decide criar uma 

mulher repleta de dotes oferecidos pelos deuses e 

a oferece a Epimeteu, irmão de Prometeu. 

Antes disso, Prometeu recusou a jovem 

Pandora de Zeus temendo que ela fizesse parte de algum plano de vingança da divindade roubada. Ao 

aceitar Pandora, Epimeteu também ganhou uma caixa onde estavam contidos vários males físicos e 

espirituais que poderiam acometer o mundo. Desconhecedor do conteúdo, ele foi somente alertado de 

que aquela caixa não poderia ser aberta em nenhuma hipótese. Com isso, o artefato era mantido em 

segurança, no fundo de sua morada, cercado por duas gralhas barulhentas. 

Aproveitando de sua beleza, Pandora convenceu o marido a se livrar das gralhas que lhe 

causavam espanto. Após atender ao pedido da esposa, Após isso Epimeteu caiu em um sono profundo. 

Nesse instante, não suportando a própria curiosidade, Pandora abriu a caixa proibida para espiar o seu 



 

conteúdo. Naquele momento, ela acabou libertando várias doenças e sentimentos que atormentariam 

a existência do Homem no mundo. Zeus assim concluía o seu plano de vingança contra Prometeu. 

Logo percebendo o erro que cometera, Pandora se apressou em fechar a caixa. Com isso, ela 

conseguiu preservar o único dom positivo que fora depositado naquele recipiente: a esperança. Dessa 

forma, o mito da Caixa de Pandora explica como o Homem é capaz de manter-se perseverante mesmo 

quando as situações se mostram bastante adversas. 

 

Atividades 

Copie as questões em seu caderno e responda. 

 

01) O Mito da Pandora explica como algumas coisas chegaram ao mundo, quais delas você consegue 

identificar? 

 

02) Quem criou Pandora? 

 

 

03) O que Epimeteu fez com a caixa que ele ganhou? 

 

04) O que aconteceu quando a Pandora abriu a caixa? 

 

 

05) Explique o que você consegue aprender com esse Mito. 

 

 

 

“Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos.” 

(Nietzsche) 

 

 


