
A caixa de Pandora 
 

Zeus estava sentdao em seu trono no alto do Monte Olimpo quando observou os 
humanos cozinhando e dançando em volta das fogueiras. Ele ficou muito enraivecido, pois 
o fogo havia sido um presente de Prometeu aos homens: 

- Os humanos merecem ser punidos por terem aceito esse presente! - disse Zeus, 
que resolveu colocar em prática um plano.  
Ele pediu a seu filho Hefesto uma escultura em mármore da primeira mulher. 

Hefesto, que era um artesão muito talentoso, se inspirou em sua bela esposa, a deusa 
Afrodite, para realizar o trabalho. 

Depois de pronta a estátua, Zeus lhe deu no nome de Pandora. As deusas do 
Olimpo deram a ela muitos presentes. Atena soprou a vida dentro dela, Afrodite lhe vestiu 
com lindas túnicas, e outros deuses lhe deram bondade e paz.  

Zeus levou Pandora à Terra, e todos os homens quiseram se casar com ela por 
culpa de sua beleza. Mas Zeus, responsável por sua criação, deu Pandora para Epimeteu 
como recompensa por seu árduo trabalho na criação dos animais.  

Prometeu alertou seu irmão Epimeteu de que Zeus armava muitas ciladas. Mas 
Epimeteu estava tão apaixonado que não lhe deu ouvidos. Casou-se com Pandora, que 
ganhou de Zeus uma caixa cintilante, cheia de pedras preciosas, com o seguinte aviso: 

“Aconteça o que acontecer, não abra essa caixa. Nunca!” 
Epimeteu levou Pandora e a sua caixa para casa. A mulher não conseguia parar de 

pensar em seu presente, e vivia perguntando o que haveria dentro dessa caixa. Dia após 
dia, Epimeteu lhe falava que não interessava, e lembrava do recado de Zeus:  

“Aconteça o que acontecer, não abra essa caixa. Nunca!” 
Pandora ficava cada vez mais curiosa. Um dia ela levou a Caixa para um canto da 

casa, e resolveu dar somente uma espiadinha para ver o que existia dentro dela.  
Bem devagar, abriu a tampa da caixa…  
Imediatamente começaram a sair lá de dentro coisas horríveis. A Inveja e a 

Ganância saíram voando de dentro da caixa. O ódio e a dor tomaram conta de tudo. 
Doença, Fome e Pobreza gemiam e tentavam agarrar Pandora. A Guerra e a Morte 
pulavam e rodavam no ar. Todos os males do mundo saíram de dentro dessa caixa.  

Rapidamente, Pandora fechou a caixa. Amargamente arrependida, ela disse: 
- O que eu fiz? 

Dentro da caixa, sobrou somente a esperança. É por isso que, por pior que as coisas 
estejam, e mesmo que tenham muitos problemas, os humanos ainda conseguem acreditar 
que tudo pode melhorar no futuro.  
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