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HABILIDADES  

H6. Conhecer mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas.  
 

 

ROTINA DE ESTUDOS: 
- Faça a atividade em seu caderno. 
- Estarei com vocês na aula das professoras Jacqueline e Rosângela. 
 

 

 

ATIVIDADE 1: 

 
Leia o texto do mito da criação segundo o hinduísmo: 
 
 A Mitologia Hindu está fundada nos Vedas, que são os livros sagrados dos 
hindus. Segundo a crença, o próprio Brahma os escreveu. Brahma é o Deus supremo 
da tríade hindu. Seus atributos são representados pelos três poderes: criação, 
conservação e destruição, que formam a Trimuri ou trindade dos principais deuses: 
Brahma, Vishnu e Shiva, respectivamente, da criação, da conservação e as destruição. 

 Brahma é o deus criador de todo o universo e de todas as divindades individuais 
e por ele, todas serão absorvidas. (...) 

 Brahma, quando da criação do mundo, resolveu dar à Terra habitantes que 
fossem criados da sua própria emanação. Assim, criou através de sua boca, seu filho 
mais velho, o Brâmane, que significa o sacerdote, ao qual confiou os quatro Vedas. De 
seu braço direito saiu Chátria, o guerreiro, do esquerdo, a esposa do guerreiro. Das 
suas coxas surgiram os Vaissias, do sexo masculino e feminino (agricultores e 
comerciantes) e de seus pés, os Sudras (mecânicos e trabalhadores). 

 Vishnu ocupa o lugar logo abaixo da Brahma na trindade hindu. Ele é a 
personificação do espírito da conservação de tudo e, para proteger o mundo em 
épocas de perigo, (...). 

 Matsia, o primeiro, sob forma de peixe, preservou o ser humano por ocasião do 
dilúvio. O segundo, como tartaruga, protegeu a Terra quando os deuses agitavam o 
mar. Os outros seis avatares tinham a mesma finalidade de proteger o bem e punir o 
mal. O nono é o mais celebrado dos avatares de Vishnu, que veio sob a forma humana 
de Krishna, um guerreiro invencível, que livrou a Terra dos tiranos que a dominavam. O 
décimo avatar é Calque, que surge no fim da época presente do mundo, para destruir 
todos os vícios e devolver a virtude e pureza à humanidade. 



Shiva, a terceira pessoa da trindade hindu é a personificação do princípio destrutivo 
que, (...). Assim, ele é mais regenerador do que destruidor. 

Fonte: 
Bulfinch, Thomas, 1796-1867 – O livro de ouro da mitologia: a idade da fábula: histórias de deuses e heróis / 
Thomas Bulfinch – 9ª Ed. – Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 
Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/mitologia/mitologia-hindu/ 
 
Observação: Toda a vez que aparece (...) é porque foi feito um recorte no texto para não ficar mais 
longo) 

 
 

ATIVIDADE 2: 

 

Copie o texto do mito da criação hindu em seu caderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


