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Narrativas Mitológicas
Valor da atividade - 2,0 pontos
Realizar no caderno (o mesmo será recolhido na primeira semana de aula após a quarentena)
A) LEIA E COPIE o texto abaixo (no caderno):
"No amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas por
que o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele
ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor
que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deulhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por
vingança, aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juízos
do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois
de estudar detalhadamente o caso, a sentença do supremo tribunal celeste consistiu em declarar
a loucura a servir de guia ao Amor".
Fonte: LA FONTAINE, Jean de. Os melhores contos de loucura. RIO DE JANEIRO: Ediouro,
2007.
B) A fábula traz uma explicação divina para uma realidade humana. Esse tipo de explicação
classifica-se como Mitológica. A partir dos estudos em sala de aula e de suas pesquisas durante
esse período de quarentena, apresente o CONCEITO de "mitologia grega" e algumas
CARACTERÍSTICAS da "narrativa mitológica" (no caderno):

C) O texto de LA FONTAINE cita 3 deuses. IDENTIFIQUE-os no texto. Em seguida, ESCOLHA
um deles, DESCREVENDO o seu poder, sua história e outras curiosidades...(no caderno):

D) "A sentença do supremo tribunal celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao
Amor". COMO VOCÊ INTERPRETA A DECISÃO DOS DEUSES? Há uma relação entre a
Loucura e o Amor? EXPLIQUE (no caderno):

Boa quarentena!!!
Bons Estudos!!!

