
O Mundo já não é mais o mesmo do qual o que seus pais viveram. Muita 
coisa evoluiu de lá para cá, principalmente a tecnologia. Ninguém quer 

mais ler livros, pois toda a informação está nas telas de computadores 
super avançados; ninguém quer mais pensar por si, pois as máquinas já 
dão a maioria das respostas; não existem mais as brincadeiras de rua, o 
pega-pega, as bolas de gude, o chazinho com bonecas e nem as figurinhas 
trocadas para completar álbuns. Toda a diversão, cultura e o estudo estão 
bem diante dos olhos, sem relevo, sem dar o mínimo de trabalho para 
serem absorvidos. 

Mas você não se contenta com isso. Você quer aprender e descobrir coisas 
novas; quer viver suas próprias experiências para com o mundo; quer ser 
como seu avô, com aqueles montes de livros, alguns tão velhos e cheios de 
poeira, que nem letras têm mais. O vovô sabe quase todas as histórias e, as 
que ele não se lembra, usa algo que poucos em sua geração são capazes de 
usar: a imaginação.

Hoje é o fim das férias. Enquanto você descia as escadas com suas malas, seu 
avô tirou um livro da estante e estendeu para você. Na capa dele estava 
escrito “metamorfoses” de um tal de Ovídio.  A sua admiração por aquele 
livro era enorme, talvez ele fosse o mais velho de toda a coleção do vovô. 
Mas não teve tempo de perguntar sobre ele, pois seus pais, apressados, 
vieram lhe buscar.

Agora que está em casa, tenho certeza que você não ficará com essa dúvida!  
Procure um pouco sobre Ovídio e sua obra  metamorfoses, escrevendo o que 
descobriu aqui:                                                                                             

                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                     
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                     
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                     
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                     
                                                                                                                       

metamorfoses
Aventura solo
http://historias.interativas.nom.br/metamorfoses
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Após a pesquisa, sabendo tudo sobre o autor daquele livro, você começa a 

folheá-lo. Ele é grande, pesado e cheio de vários mitos latinos. Alguns 
estão completos, como Apolo e Dafne, Eco e Narciso, Píramo e Tisbe, Jasão 
e Medéia, Adônis e Vênus, Atalanta e Hipômenes etc. Mas havia dois que 
possuíam apenas os nomes, pois as traças e o tempo não foram bons com as 
páginas, eles eram: Filemon & Báucis e Orfeu & Eurídice.

Curioso/a, mas sem poder entrar na internet tão tarde, você vai dormir com 
aqueles títulos na cabeça, imaginando sobre o que aqueles mitos contavam. 
Durante a noite, você tem um sonho esquisito: no sonho, o livro começa a 
brilhar e a falar contigo, te chamando até ele. Você vai, e, quando encosta  
nele um buraco negro começa a se abrir e a te engolir, fazendo você viajar 
no tempo até à casa de Públio Ovídio Naso. Você entra e, de repente, 
começa a se sentir estranhamente molhado.

-Hey, acorda! Vá buscar algo para eu comer!
O homem disse, após lhe jogar um balde de água. Você estava mesmo na 

casa de Ovídio e, pelo que parecia, era seu/sua escravo/a. A sua primeira 
reação foi rir... Por que um homem estava usando um vestido?! Você 
pensou, mas, antes que pudesse perguntar, diante da cara feia de Ovídio, 
você foi até a cozinha e trouxe-lhe um pouco de pão que estava por lá. Ele 
estava trabalhando em duas narrativas e parecia indeciso com o rumo que 
devia tomar. Você, de um jeito muito perspicaz, o convenceu a contar-lhe 
as histórias.

- A primeira – disse ele – conta a história de um casal apaixonado que 
sofrerá um destino terrível. A segunda conta a história de um casal senil, 
que, devido à sua bondade, consegue ter um final feliz. Qual você quer 
ouvir?

Caso queira ouvir a primeira história, vá para 2. 
Caso queira ouvir a segunda história, vá para 7.



2 ORFEU e EURÍDICE
Orfeu era filho da musa Calíope e tocava a lira com tal perfeição 
que ninguém podia resistir ao encanto de sua música. 

Ele amava uma bela jovem chamada Eurídice. No dia de seu casamento, 
Orfeu e Eurídice chamaram Himeneu para que ele abençoasse 
o matrimônio. Porém, embora ele tenha atendido ao chamado e 
comparecido à cerimônia, não trouxe consigo palavras solenes nem 
augúrios felizes. Quando o casal acendeu a tocha nupcial, a fumaça 
que saiu do facho fez com que os noivos lacrimejassem. Era um mau 
sinal...”

Ovídio interrompeu a narrativa, para sua surpresa, e fez a seguinte 
pergunta: 

- Você acha que eles deviam se casar, mesmo com esse mau presságio?

Se a resposta for afirmativa, vá para 3.
Se a resposta for negativa, vá para 4.

3 Mesmo com o mau presságio, eles se casaram.
Um dia, enquanto passeava na companhia de suas amigas 
Náiades, Eurídice foi picada no calcanhar por uma serpente 

e morreu. Orfeu ficou tão indignado com a sorte cruel de sua 
jovem esposa que resolveu ir procurá-la no mundo dos mortos 
para tentar resgatá-la de lá.

Ele passou através de multidões de fantasmas e apresentou-se 
diante do trono de Plutão e Prosérpina, senhor e senhora do 
submundo. Acompanhando as palavras que dizia com o 
irresistível som de sua lira, cantou: 

-Já que todos nós estamos destinados a vir para cá, eu imploro: 
reatai os fios da vida de Eurídice, única razão de meu viver! 
Se me negarem esse pedido, não regressarei sozinho para a terra, 
daí, vocês vencerão na morte de nós dois...

Suas palavras comoveram os soberanos das sombras e a Orfeu 
foi permitido levá-la de volta, com uma condição: ele não 
deveria olhar para trás até que tivessem alcançado a atmosfera 
superior...”

Ovídio, que tomava notas de suas reações e sugestões como 
“público”, coçou o queixo, feliz por estar conseguindo terminar 
uma das histórias. Mas logo estalou o beiço. 

- Está muito fácil para o Orfeu. Não é suposto que tirar alguém 
do Submundo seja assim. Vamos, me dê sugestões!! Hm, quem 
sabe ele desobedecer ao acordo que fez com Plutão?

Se você acha uma boa ideia e concordar com Ovídio, vá para 5.
Se você discorda, e acha que ele não devia desobedecer, vá para 6. 



4 Devido ao mau sinal, o casal apaixonado decidiu adiar o 
casamento. Estava claro que os deuses não estavam felizes com 
aquela união, naquele momento.

Enquanto Orfeu se despedia de Himeneu, a lastimosa Eurídice tentava 
pensar em uma maneira de agradar aos deuses, de modo que eles 
abençoassem o casamento. Logo pensou em algo: ofereceria um sacrifício 
à ciumenta Juno, deusa do matrimônio e da família... Mal ela sabia 
que a deusa, cheia de rancor, pois Júpiter já havia comentado sobre 
a beleza de Eurídice, faria de tudo para impossibilitar que o marido 
fizesse dela mais uma amante. 

Durante a noite, enquanto a menina ia ao encontro de suas amigas náiades 
para pedir ajuda com as libações, Juno mandou que sua mensageira, 
Íris, se transformasse em uma cobra e envenenasse Eurídice.

Zeus, vendo quão indignado ficou Orfeu, devido à morte da esposa, 
o aconselhou em um sonho: “Vá até o mundo dos mortos, Orfeu, e 
implore pela vida de sua noiva...”. 

E assim ele o fez. No dia seguinte foi até a entrada do submundo, 
que desprendia um cheiro terrível vindo das profundezas, e entrou, 
passando através de multidões de almas boas e más. Logo se apresentou 
diante do trono de Plutão e Prosérpina, senhor e senhora do submundo. 
Acompanhando as palavras que dizia com o irresistível som de sua 
lira, cantou: 

- eu imploro, meus senhores: reatai os fios da vida de Eurídice, única 
razão de meu viver! Se me negarem esse pedido, não regressarei 
sozinho para a terra, daí, vocês vencerão na morte de nós dois...

Suas palavras comoveram os soberanos e a Orfeu foi permitido levá-la 
de volta, com uma condição: ele não deveria olhar para trás até que 
tivessem alcançado a atmosfera superior...”

Ovídio, que tomava notas de suas reações e sugestões como “público”, 
coçou o queixo, perguntando:

- Não está muito fácil para o Orfeu? Não é suposto que tirar alguém do 
Submundo seja assim. O que você acha de ele desobedecer ao acordo 
que fez com Plutão?

Se você acha uma boa ideia e concordar com Ovídio, vá para 5. 
Se você discorda, e acha que ele não devia desobedecer, vá para 6.

5 Quando já estavam bem próximos da saída, Orfeu, em um 
momento de descuido e ansiedade, para assegurar-se de que 
Eurídice o seguia, deu uma olhadinha para trás. Conforme o 

combinado com os deuses, ela desapareceu imediatamente.
Ao morrer pela segunda vez Eurídice não recriminou o marido de 

forma alguma. Do que ela poderia reclamar? Se ele errou, foi só 
por amá-la demais...

Orfeu fez enormes esforços a fim de libertá-la outra vez, mas o 
rude barqueiro, Caronte, recusou-se a transportá-lo novamente 
para o outro lado do rio Estige e mandou-o embora.

Sem ter mais o que fazer – pois os deuses cumprem o que prometem 
estritamente da forma combinada – Orfeu entoou seus lamentos 
para as rochas e montanhas. Os animais e até as pedras faziam 
círculo em torno dele para ouvi-lo tocar e cantar sua enorme 
tristeza.

Nunca mais ele sequer se aproximou de outras mulheres, já que 
havia prometido amor eterno à Eurídice...”

Quando você terminou de ouvir, ficou encantado! Agradeceu 
por Ovídio lhe ter contado aquela magnífica história, mas 
logo começou a se sentir tonto e sonolento, dormindo sem nem 
perceber.

Quando acordar, vá para 13.



6 Assim que os soberanos obscuros liberaram que o casal 
apaixonado saísse, Orfeu seguiu na frente, sem olhar para 
trás.

Desvende o labirinto para achar a saída do Submundo:

Todo o caminho correra bem, mas, quando já estavam bem 
próximos da saída, Eurídice escorregou no solo úmido e pegajoso, 
gritando, com medo. Orfeu, prontamente, se virou para agarrar-
lhe a mão e ajuda-la, mas, conforme o combinado com os deuses, 
ela desapareceu imediatamente. A ultima coisa que Orfeu viu, 
de sua amada, foi um pequeno sorriso. Ela não se ressentia, e isso 
o deixou aliviado.

Orfeu fez enormes esforços a fim de libertá-la outra vez, mas o 
rude barqueiro, Caronte, recusou-se a transportá-lo novamente 
para o outro lado do rio Estige e mandou-o embora.

Sem ter mais o que fazer – pois os deuses cumprem o que prometem 
estritamente da forma combinada – Orfeu entoou seus lamentos 
para as rochas e montanhas. Os animais e até as pedras faziam 
círculo em torno dele para ouvi-lo tocar e cantar sua enorme 
tristeza.”

Quando você terminou de ouvir, ficou encantado! Agradeceu 
por Ovídio lhe ter contado aquela magnífica história, mas 
logo começou a se sentir tonto e sonolento, dormindo sem nem 
perceber.

Quando acordar, vá para 13.



7 FILÊMON E BÁUCIS
Certa noite, dois pedintes maltrapilhos bateram de casa em 
casa de uma aldeia da Frígia, em busca de abrigo. Todos 

os habitantes dessa aldeia negaram hospedagem e foram hostis 
com os pedintes. Porém, na casa mais humilde de todas, morava 
um casal de velhinhos, Filemon e Báucis, 

Quando os pedintes bateram na porta do casal, Filêmon levantou-
se e a abriu, com sua mulher em seu encalço...”

Ovídio interrompeu a narrativa, para sua surpresa e fez a 
seguinte pergunta:

- O que você acha que eles devem fazer? Deixar o casal maltrapilho 
entrar sem questionamentos ou indaga-los sobre sua identidade 
e suas intenções?

Para questionar os dois maltrapilhos, vá para 8.
Para deixa-los entrar, vá para 9.



9 Quando o casal vê os visitantes, os acolhe sem questionar as 
suas identidades.
A piedosa velhinha, Báucis, e Filêmon, da mesma idade, 

tinham passado os anos de mocidade naquele casebre e ali 
mesmo envelheceram juntos, suportando a pobreza com serena 
tranquilidade. Eles não possuíam nada de luxuoso, mas fizeram 
questão de oferecer o melhor do que tinham. 

Enquanto Filêmon trazia bancos para os hóspedes, a gentil 
Báucis acendia a lareira. Ela colocou sobre a mesa algumas 
nozes, figos secos, tâmaras, ameixas e maçãs perfumadas. 
Tudo era plantado e produzido ali mesmo, inclusive as uvas e o 
saboroso mel, servido com pedaços de pão. Filêmon conversava 
agradavelmente com os visitantes e preparava um pedaço de 
porco, há muito tempo conservado. Os generosos velhinhos 
faziam tudo isso com rostos bondosos, mas, de repente, os 
anciãos perceberam que o pouco vinho da cratera, ao esvaziar, 
surgia de novo espontaneamente..”

O contador de história, muito astuto, te perguntou qual seria o 
desfecho mais interessante para essa parte da história:

Se você acha que eles devem continuar  se aproveitando da nova 
fonte de bebida, vá para 10.

Se você acha que isso é um mau presságio e deseja agradar aos 
deuses, vá para 12.

8 Embora muito bondosos, o casal receava deixar estranhos 
entrarem em sua casa. Por isso Filêmon, com medo de não 
conseguir proteger sua esposa, perguntou:

-Quem são vocês, caros visitantes? Não podemos deixar entrar 
completos desconhecidos em nosso lar!

Os dois maltrapilhos se entreolharam com o cenho decepcionado. 
Quando o homem mais velho ia responder, Báucis tomou a 
palavra, terminando de abrir a porta. 

- Não importa quem são, meu marido. Não podemos deixar esses 
dois no frio. Entrem. Não temos muito, mas se vocês tiverem um 
bom coração não nos importamos em dividir o nosso teto e um 
local seco para repousar.

A piedosa velhinha, Báucis, e Filêmon, envelheceram juntos, 
suportando a pobreza com serena tranquilidade. Eles não 
possuíam nada de luxuoso, mas acomodaram os visitantes perto 
do fogo e, após uma conversa discreta com Filêmon, a mulher 
o convenceu que deviam dar de comer aos visitantes, pois os 
deuses recompensam aqueles que são bondosos. Ele balbuciou 
qualquer coisa sobre a falta que aqueles alimentos fariam, mas 
logo colocou um pedaço de porco, guardado há muito, para assar 
enquanto Báucis servia o vinho. 

A generosa velhinha fazia tudo isso com rosto bondoso, mas, de 
repente, os anciãos perceberam que o pouco vinho da cratera, ao 
esvaziar, surgia de novo espontaneamente..!”

O contador de história, muito astuto, te perguntou qual seria o 
desfecho mais interessante para essa parte da história:

Se você acha que eles devem apenas continuar se aproveitando da 
nova fonte de bebida, vá para 10.

Se você acha que isso é um mau presságio e deseja agradar aos 
deuses, vá para 11.



11 Diante desse fenômeno sobrenatural, Báucis e o medroso 
Filêmon pensaram que aquilo era um sinal de que alguma 
coisa ruim fosse acontecer. Eles decidiram sacrificar o único 

ganso que tinham, o qual lhes servia de guardião da pequena morada. 
Comovidos com a cena, os homens maltrapilhos impediram que o 
ganso fosse morto e se revelaram, dizendo: - Somos os deuses Júpiter e 
Mercúrio. Que a ímpia vizinhança seja punida como tão bem merece, 
mas, vocês dois ficarão livres do castigo. Basta abandonar essa casa 
e nos seguir até o alto daquele íngreme monte.

Ambos obedeceram e, apoiando-se em bengalas, foram atrás dos deuses, 
subindo a longa encosta com muito custo, passo a passo. Quando 
chegaram ao topo e olharam para baixo, Báucis e Filêmon viram 
tudo submerso por um lago. Só a casa deles escapou! 

Enquanto lamentavam o destino de seus vizinhos, a antiga morada 
transformou-se em um templo com grandes colunas. O chão tornou-se 
mármore e o teto revestiu-se de ouro, assim como a porta e as janelas. 
Então, com um tom benevolente, Júpiter lhes falou: -A união, a 
humildade, e a boa vontade de vocês serão recompensadas. Peçam 
qualquer coisa que quiserem!

Após trocar poucas palavras com Báucis, Filêmon disse: - Desejamos 
ser sacerdotes daquele templo lá em baixo e, já que passamos a vida 
inteira juntos, que o fim da vida chegue para nós dois ao mesmo 
tempo.

Os desejos foram realizados. Um dia, exaustos pela velhice, diante 
das escadarias do templo onde tinham passado a viver, Báucis viu 
o marido cobrir-se de folhas trazidas por um forte vento que os 
envolvia. Filêmon também observou com ternura a esposa revestir-
se de folhagens e galhos. E embora já lhes crescessem copas sobre 
seus rostos, enquanto puderam, eles trocaram as últimas palavras de 
carinho.

Desde então, há nos montes da Frígia um carvalho juntinho a uma 
tília. Até hoje, os habitantes dali contam essa estória e mostram os 
dois troncos vizinhos, que, segundo dizem, surgiram dos corpos de 
Filêmon e Báucis...”

Quando você terminou de ouvir, ficou encantado! Agradeceu por 
Ovídio lhe ter contado aquela magnífica história, mas logo começou 
a se sentir tonto e sonolento, dormindo sem nem perceber.

Quando acordar, vá para 13.

10 Diante desse fenômeno sobrenatural, Báucis e o medroso Filêmon 
pensaram que aquilo era obra de algum dos deuses. Báucis logo 
falou para o marido:

-Veja, Filêmon, os deuses já estão nos recompensando por nossa bondade!
Filêmon não estava mais hesitante. Bebia e conversava alegremente com os 

visitantes, concordando, mesmo que apenas em sua mente, com Báucis... 
afinal , um homem não podia ter seu orgulho ferido por uma mulher!

Passou-se boa parte da noite e nenhum dos dois lembrou-se de oferecer oferendas 
aos deuses em agradecimento. Por fim, o mais novo dos homens levantou-se, 
irritado pela falta de respeito aos deuses e anunciou, com poucas palavras.

- Somos nós os deuses Júpiter e Mercúrio e nos passamos por viajantes para 
testar a bondade dos homens dessa vila. Todos os outros falharam e, quando 
enfim pensamos ter encontrado pessoas bondosas, vocês apenas faziam o bem 
esperando algo em troca! Nem mesmo agradeceram pelo vinho que a vocês foi 
dado! Que esta vila seja punida!

Mercúrio acabou de dizer e desapareceu. A água começava a inundar a vila, 
mas Júpiter, pai dos deuses e dos homens, se apiedou do casal que, de joelhos, 
implorava o perdão e ofereciam a própria vida por terem insultado tanto 
aos deuses.

- Vocês não merecem uma punição tão severa quanto os outros que nos fecharam 
a porta na fronte. Conceder-lhes-ei um ultimo desejo, antes que toda essa vila 
seja alagada.

Após trocarem poucas palavras, Filêmon disse com a voz arrependida e 
agradecida.

-Obrigada, ó Júpiter. Tudo o que desejamos é que o fim da vida chegue para 
nós dois ao mesmo tempo, visto que já que passamos a vida inteira juntos.

Comovido pelo amor que existia entre os dois, Júpiter assentiu e logo desapareceu. 
O lugar que o casal de velhinhos estavam ajoelhados, com água já até quase 

o queixo começou a tremer e a terra onde estava aquela casinha simples se 
elevou, ficando mais alta que o lago no qual a vila havia se tornado.

Filêmon e Báucis viveram ali até estarem bem velhinhos. Um dia, exaustos 
pela velhice, diante de sua casa, Báucis viu o marido cobrir-se de folhas 
trazidas por um forte vento que os envolvia. Filêmon também observou com 
ternura a esposa revestir-se de folhagens e galhos.  Eles deram as mãos, 
trocando as ultimas palavras de carinho antes que se transformassem em 
duas árvores unidas por galhos que exalavam ternura... “

Quando você terminou de ouvir, ficou encantado! Agradeceu por Ovídio lhe 
ter contado aquela magnífica história, mas logo começou a se sentir tonto e 
sonolento, dormindo sem nem perceber.

Quando acordar, vá para 13.



12 Diante desse fenômeno sobrenatural, Báucis e o 
medroso Filêmon pensaram que aquilo era um sinal de 
que alguma coisa ruim fosse acontecer. Eles decidiram 

sacrificar o único ganso que tinham, o qual lhes servia de 
guardião da pequena morada. Comovidos com a cena, os 
visitantes impediram que o ganso fosse morto e se revelaram, 
dizendo: 

- Somos os deuses                                                                           
e                                                                                                 . 
Que a ímpia vizinhança seja punida como tão bem merece, mas, 

você, Báucis, ficará livre do castigo. Basta abandonar o seu 
marido, que nos negou abrigo, e nos seguir...

Encontre o nome dos deuses no caça palavras. Um deles é conhecido 
como “O Amontoador de Nuvens”. O outro é o mensageiro dos 
deuses.

A velhinha, mesmo amedrontada, negou. Não queria abandonar 
o marido para uma morte terrível. Mas, em seguida, Filêmon 
implorou, de joelhos:

-Não a deixem aqui, por favor! Eu não aguentaria ver minha 
amada esposa morrer, pelas fúrias dos deuses, como consequência 
de um erro meu!

Os deuses, então, puderam ver que o receio de Filêmon não era por 
maldade ou egoísmo, mas sim para proteger sua esposa. Logo o 
mais velho deles disse:

-Não podemos separar um amor tão bonito. Venham conosco até o 
alto daquele íngreme morro!

Ambos obedeceram e, apoiando-se em bengalas, foram atrás 
dos deuses, subindo a longa encosta com muito custo, passo a 
passo. Quando chegaram ao topo e olharam para baixo, Báucis 
e Filêmon viram tudo submerso por um lago. Só a casa deles 
escapou!

Enquanto lamentavam o destino de seus vizinhos, a antiga 
morada transformou-se em um templo com grandes colunas. O 
chão tornou-se mármore e o teto revestiu-se de ouro, assim como 
a porta e as janelas. Então, com um tom benevolente, Júpiter 
lhes falou: “A união, a humildade, e a boa vontade de vocês 
serão recompensadas. Peçam qualquer coisa que quiserem!”.

Para saber qual foi o desejo do casal de idosos, volte para 11.
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13 Quando você acorda, está em seu quarto, 
debaixo das cobertas e com o livro de seu 
avó ao lado do travesseiro. 

Fica meio perdido. Teria sido aquilo um sonho? 
Havia acontecido realmente? Bem, você não tem 
como saber.

Ao folhear o livro, você percebe que são as histórias 
nas quais você ajudou Ovídio  que estão faltando. 
Logo sorri e pega um lápis, as anotando em uma 
folha para, no outro dia, mostrar aos seus amigos 
o quão divertido pode ser imaginar, contar e 
interagir com histórias.

Caso você queira descobrir mais mitos do livro 
Metamorfoses, curiosidades da Literatura 
Clássica ou jogar outros jogos, basta acessar 
o site http://historias.interativas.nom.br/
metamorfoses.
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