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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como tema “Mitologia e poética: desdobramentos pedagógicos”. Nas minhas 
ilustrações sempre busquei temas diversos para representar, usando a técnica da aquarela. Ao 
fazer pinturas eu consigo me conectar melhor ao assunto pelo qual pesquisei. Trago nesse 
memorial, primeiramente, a mitologia em si, pois, me encanta em os aspectos, principalmente os 
mitos e enredos que são tratados por várias civilizações ao redor do mundo e que contém um 
“quê” de mistério que, particularmente, considero essencial para o mundo em que vivemos. A 
mitologia grega me encanta de maneira especial e isso porque a sua essência, que está contida 
na história, acaba por inspirar produções diversas pelo mundo inteiro como filmes, livros, jogos, 
dentre outros. Percebi que por trabalhar com essa variação de desenhos acabo também por 
trazer uma representatividade, justamente por essa diversidade de formas e cores que utilizo nas 
minhas aquarelas. Surge então, a ideia de levar isso para um ambiente onde possa ser 
encontrado essa diversidade e essa representatividade. Então pensei: “Porque não levar para 
uma escola?”, “Por que não apresentar para os alunos algo que eles se sintam representados?”. 
Foi a parti daí que a minha poética sobre a mitologia grega se desdobra nesse momento 
pedagógico. Ao levar minhas aquarelas e apresentar a mitologia grega para os alunos, busquei 
justamente essa representatividade da imagem pessoal e do que é encontrado no cotidiano deles 
que foram inspirados pela mitologia grega em questão. Além disso, abordarei sobre os aspectos 
pedagógicos, a escolha do material didático para cada aula e a escolha de uma ambientação 
específica da sala de aula. Para falar sobre cada ponto desse, terei como base os autores: Lev 
Vygotsky, Dulce Osinski, Louis Porcher, Menelaos Stephanides, Thomas Bulfinch, entre outros 
que foram de suma importância para essa pesquisa.  
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ABSTRACT 

 

This research has the theme "mythology and poetic: pedagogical developments". In my 
illustrations I have always sought various themes to represent, using the watercolor technique. 
When making paintings I can better connect to the subject I researched. I bring in this memorial, 
first, the mythology itself, because, I love in the aspects, especially the myths and plots that are 
treated by various civilizations around the world and that contains a "what" of mystery which, 
particularly, I consider essential to the World we live in. Greek mythology delights me in a special 
way and this because its essence, which is contained in history, ultimately inspires diverse 
productions throughout the world as films, books, games, among others. I realized that by working 
with this variation of drawings I also end up bringing a representativeness, precisely because of 
this diversity of shapes and colors that I use in my watercolor. Then emerges, the idea of taking 
this to an environment where this diversity and representativeness can be found. So I thought, 
"Why not take it to a school?", "why not introduce to students something they feel represented?". 
It was then that my poetic about Greek mythology unfolds in this pedagogical moment. By taking 
my watercolors and presenting Greek mythology to the students, I sought precisely this 
representativeness of the personal image and what is found in their daily lives that were inspired 
by the Greek mythology in question. In addition, I will discuss the pedagogical aspects, the choice 
of didactic material for each class and the choice of a specific ambience of the classroom. To talk 
about each point of this, I will be based on the authors: Lev Vygotsky, Dulce Osinski, Louis 
Porcher, Menelaos Stephanides, Thomas Bulfinch, among others who were of paramount 
importance for this research. 

 

Key words: Greek mythology; art; education; 
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1. Introdução  

 

Para que se tenha uma melhor consciência da escolha do tema “Mitologia e 

poética: desdobramentos pedagógicos” é preciso recorrer à etimologia da palavra 

Mitologia1: Substantivo feminino. Do grego ‘mûthos’ –mito-, relato fantástico e ‘logos’ – 

‘logia’-, tratado, estudo, teoria, ou seja, do grego ‘muthología’ –mitologia-, ‘estudo dos 

mitos, suas origens, evolução, significado etc.’ Segundo Oliveira (2006, p.04), o mito 

relata acontecimentos ocorridos no tempo fabuloso do “princípio”. O mito é uma narrativa 

das façanhas de seres sobrenaturais que dá sentido à cultura e à vida de determinados 

povos. Seleprin (2008, p.02) segue essa linha de pensamento e afirma que o mito, para 

quem está ligado ao mesmo, é uma maneira de enxergar a realidade, justamente por 

relatar uma história sagrada, revelando em seu cerne modelos e paradigmas de 

comportamento. Por ser uma narrativa, o mito se apresenta como uma interpretação dos 

acontecimentos e da realidade que nos atinge.  

A partir do desdobramento da palavra e seu significado, torna-se mais simplificado 

o motivo da escolha desse tema e, especificamente, a escolha da mitologia grega. No 

entanto, explicarei detalhadamente no decorrer desse texto o porquê de ter escolhido a 

mitologia grega em especial. Como já falei no resumo, sempre busquei, nas minhas 

produções artísticas, temas diversos, logo, representações variadas desses temas. 

Tenho um grande apreço pela técnica da aquarela, comumente utilizo lápis aquareláveis 

para realizar minhas produções e, com o tema “mitologia grega” não poderia ser diferente. 

Eu já tinha um grande apreço sobre as diversas mitologias, tais como: mitologia egípcia, 

mitologia nórdica, mitologia africana, mitologia indígena, entre outras. Mas, a mitologia 

grega conseguiu mexer comigo quando a minha mãe, Lúcia Ribeiro, me deu de presente 

um livro que eu já estava de olho há um tempo: “O livro de Ouro da Mitologia: História de 

Deuses e Heróis” do autor Thomas Bulfinch. Quando li o conteúdo deste livro, fiquei 

fascinada pela cultura grega e sua mitologia. A partir daí, meu interesse sobre o assunto 

só aumentou e isso só poderia resultar em uma coisa: as representações em aquarela 

dos deuses gregos. Além disso, ao aprofundar minhas pesquisas sobre o assunto, 

                                                             
1 A etimologia da palavra Mitologia foi retirada dos sites: www.google.com e www.dicio.com.br/logia/ 
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percebi que esse tema é uma fonte de inspirações para diversas produções que foram 

realizadas e que se encontram em todo o mundo, que são: filmes, livros, jogos, 

contos/lendas, e tantos outros.  

O que pude notar com tudo isso foi que eu poderia trabalhar com esse conceito de 

diversidade de representações em aquarela de uma maneira que pudesse agregar no 

âmbito social, justamente por minhas aquarelas apresentarem essa diversidade de cores 

e formas e terem esse fator mais voltado a representatividade, a uma identificação 

interior, pessoal e, até mesmo, da aparência externa dos indivíduos. Foi a partir dessa 

reflexão que pensei em levar esse tema e essas aquarelas para um grupo de pessoas, 

com o objetivo de que as mesmas se identificassem com as aquarelas e com o tema, 

este último por se fazer presente em nosso cotidiano de diversos modos. Então, depois 

de já ter dado início a pesquisa sobre a mitologia grega e a poética que envolve a mim e 

ao assunto, surgiu a ideia de apresentar isso em escolas, um local onde também pode 

ser encontrada essa diversidade cultural e que, ao escolher alunos do 6º ano do ensino 

fundamental (explicarei a escolha da turma no capítulo 6) pude perceber como se dá essa 

representatividade das figuras pintadas em aquarela e do tema apresentado e como os 

próprios alunos se enxergam nessas representações. Além disso, quis mostrar que a 

mitologia grega está presente em seus respectivos cotidianos, pois os mitos, por 

exemplo, podem ser encontrados em diversas facetas na sociedade atual como nos 

contos tradicionais de romances presentes na literatura, que contém uma certa estrutura 

da narrativa mítica, nas fábulas e até mesmo em “ritos” como o romper do novo ano entre 

outras festas/celebrações e/ou rituais que ocorrem no decorrer do ano em diversas 

sociedades. E com isso, há o desdobramento pedagógico onde estudei e, 

posteriormente, apliquei em sala de aula com os alunos os materiais pedagógicos e uma 

ambientação especifica da sala em si, assuntos esses que também serão melhor 

explicados nos capítulos seguintes. De acordo com Seleprin: 

 

O mito não é algo que está preso à história, lá no passado, ele continua 
dizendo o que é o mundo, o que é o homem hoje, e não apenas por que 
num determinado momento a ciência não mais conseguiu responder ao 
homem a sua situação, sua condição no mundo. O mito traduz muito do 
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que nós somos no dia-a-dia, nós falamos de coisas que são míticas. 
(2008, p.14) 

 

No entanto, surgem alguns questionamentos em torno do tema, os quais serão 

explicados no decorrer dessa pesquisa, são eles: De que forma a mitologia atua em 

nossa sociedade atualmente? Há uma identificação pessoal/fisionómica dos alunos com 

as ilustrações em aquarela? Em que ponto a mitologia e a arte se unem? Como levar e 

abordar esse tema numa sala de aula? A temática conversa com as vivências dos alunos 

aos quais o assunto está sendo submetido? Os materiais utilizados são variados e 

pensados para cada tipo de aprendizagem? Existe uma identificação social do assunto 

falado em sala com o cotidiano dos alunos da classe? Os alunos realmente 

compreendem a importância do assunto que está sendo abordado? Nessa pesquisa o 

objetivo é, portanto, apresentar a mitologia grega e sua relação com as artes e o mundo 

atual de maneira a provocar uma representatividade nos alunos por meio das ilustrações 

dos deuses gregos feitos por mim com a utilização da técnica da aquarela e, pretendo 

objetivar especificamente como, no decorrer das aulas, os alunos absorveram o assunto 

quando lhes foram apresentados por meio de uma abordagem específica de ambientação 

da sala de aula e uma variação de materiais sobre o tema debatido em cada aula, 

incluindo as práticas artísticas de escrita e pintura. 

O tema será abordado através de uma pesquisa exploratória, de caráter 

qualitativa, através de uma pesquisa de campo que será realizada no sexto ano do ensino 

fundamental em duas escolas: a escola particular Simonton e a escola municipal Aurelino 

Mário. Ambas situadas na cidade no interior do recôncavo da Bahia, Cachoeira. Segundo 

Gil (2010, p.41) a pesquisa exploratória “[...] têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a constituir hipóteses. 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias ou a descoberta de instituições”. Por ser de caráter qualitativa, a pesquisa irá 

identificar e analisar os dados considerados como subjetivos. Para Gil (2010, p. 133) “A 

pesquisa qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados, a 

extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que 

nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma 
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seqüência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses 

dados, sua interpretação e a redação do relatório.”  

Tudo isso por meio da pesquisa de campo que, de acordo com Gil (2010, p. 53) 

“[...] é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e 

de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre no grupo.” No capítulo dois “Mito: a capacidade do homem em imaginar o 

incontestável”, apresentarei de maneira detalhada o significado do mito, da mitologia e 

da mitologia grega. Em especial, irei trazer os pontos essenciais sobre a mitologia grega, 

desde os escritos que foram encontrados sobre sua origem (como se deu, cultos, deuses, 

etc.) até as principais características que formam toda essa cultura fantástica. No capítulo 

três “O mítico na arte em suas diversas facetas sociais”, trago a relação que a mitologia 

grega tem com a arte e como, atualmente, essas características são ainda marcantes em 

diversos aspectos socioculturais.  

Já no capítulo quatro “A Representatividade por meio de ilustrações: uma forma 

de se identificar pictoricamente” falo sobre como os desenhos em aquarela e todo o tema 

que abordei em sala foi pensado para que houvesse uma identificação por parte dos 

alunos e que os mesmos pudessem se sentir, cada vez mais, familiarizados com o 

assunto. No capítulo cinco “Ensinar para transformar: entendendo a arte como uma visão 

de mundo” conto um pouco sobre o histórico que o ensino da arte passou durante as eras 

para explicar como a própria arte pode transformar a natureza interna do homem. No 

capítulo seis “A estrutura escolar organizacional e suas interferências: a variação 

estrutural do ambiente escolar” trago minhas experiências particulares sobre a matéria 

de artes na escola e a experiência de outra pessoa que faz parte da minha vivência para 

utilizar como comparativo e entender quais metodologias são cabíveis para se trabalhar 

o ensino artístico na escola. Além disso, falo sobre a escolha da turma em que eu baseei 

a pesquisa e de como organizei o ambiente da sala com o intuito de auxiliar no 

aprendizado dos alunos sobre o tema. No capítulo sete “Materiais didáticos e sua 

interferência no aprendizado”, abordo sobre os materiais que utilizei nas turmas e justifico 

o porquê da escolha de cada material, em especial, por que não utilizei materiais de 

cunho audiovisual. Já no capítulo oito “Quem conta um conto aumenta um ponto”: 
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Levando a mitologia para a sala de aula”, analiso a execução das aulas em ambos os 

colégios e falo sobre a experiência com as primeiras aulas nas turmas, fazendo 

observações detalhadas sobre os acontecimentos ocorridos em sala. No capítulo nove 

“O ato da criação: Sentimento e pensamento em movimento!” prossigo falando sobre as 

demais aulas nas escolas e trago as produções dos mitos feitos em equipe de cada 

turma. No capítulo dez “Explorando as possibilidades de criação: Em uma pequena 

caixinha de fósforo cabe uma grande história!” falo sobre a última aula de ambas as 

turmas e a produção da pintura em uma caixinha de fósforo com base nos mitos que as 

equipes produziram. Trago em paralelo a isso, estudos sobre o ato de criação do autor 

Lev Vygotsky. Por último e, não menos importante, o capítulo onze “Píramo e Tisbe: um 

antigo mito que repercute na atualidade” justifico a escolha do mito de Píramo e Tisbe 

que foi entregue aos alunos de ambas as turmas, pois o mesmo foi utilizado como um 

exemplo de mito para que os alunos tivessem uma ideia das partes que compõe um mito 

e sua forma de escrita. 
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2. Mito: a capacidade do homem em imaginar o incontestável 

 

Stephanides (2001, p. 03-04) relata que a mitologia dos povos antigos pode ser 

considerada também a sua religião. Os mitos têm um “quê” de fantasia e, justamente por 

isso, podem se parecer com um conto de fadas. No entanto, por trás da narrativa de um 

mito existem fatos reais. É, também, através da mitologia grega que podemos 

compreender um pouco melhor como era a vida desse povo e como eles a enxergavam. 

De acordo com Oliveira (2006, p. 05) “O mito traduz-se numa justificação da existência, 

fundando o temporal no intemporal, constituindo um princípio da integralidade [...]”. 

Segundo Pacievitch (entre 2006 e 2019): “[...] Mitologia Grega é um conjunto de mitos 

(histórias e lendas), sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas, e centauros.” Esses mitos 

falam sobre a origem do universo e da humanidade, envolvendo política, tradições e 

cultura onde os deuses eram tidos como figuras adoradas e temidas pelos homens, 

principalmente por apresentar certa semelhança para com os humanos. Oliveira (2006, 

p.03) reflete a ideia que as pessoas geralmente têm quando são apresentadas ao mito 

“[...] a idéia que se tem é que se trata de algo velho, mas no final, percebemos que ele 

se renova, na figura do homem das cavernas quando se depara com o raio e o trovão, é 

o mito que dá sentido a esse novo conhecimento adquirido; o jovem quando caça na 

floresta, os sons que são ouvidos só podem ser explicados através de sua consciência 

mítica.” Para os gregos, o mito era uma forma de pensar o mundo ao seu redor, ou seja, 

desempenhava uma função social que, na época em questão, seria para “acalmar” o 

homem que se encontrava perante as forças, até então desconhecidas, da natureza. 

Portanto, o mito foi a maneira pela qual o homem conseguia explicar a realidade em que 

se encontrava, expressando seu medo e seus anseios. Segundo Seleprin (2008, p. 05), 

“para os gregos, a forma mítica antecede o nascimento do pensamento filosófico. O mito 

foi a primeira maneira encontrada pelo homem para explicar a realidade na qual se 

encontrava imerso. Os gregos conceituavam o mito como uma intuição compreensiva da 

realidade fundamentada na emoção/afetividade, o mito expressa aquilo que o homem 

deseja e o que ele teme. É um relato fabuloso de algo que ocorre no tempo, na história e 

no começo das coisas; é um relato que personifica as forças do bem e do mal.” Seleprin 

continua afirmando que: 
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Para os gregos, o mito era o único que conseguia dar conta de como a 
mundo teria sido criado. A origem de todas as coisas estava contida nas 
narrativas mitológicas. O grego buscava no mito a razão dele estar no 
mundo, de desempenhar a tarefa que estava desempenhando. Tudo 
girava em torno dessa explicação, pois, era a única que conseguia dar um 
sentido para a existência do homem no mundo. O mito estava presente 
em todas as classes sociais da Grécia e interferia diretamente em todas 
as relações entre os indivíduos e nas relações do homem para com as 
divindades. (2008, p. 07) 
 

Essa visão de respeito e temor que cercavam os gregos influenciou nas 

características dos deuses dessa cultura, por conta disso, os deuses possuíam uma 

forma humana e, assim como os homens tinham diversos sentimentos, como raiva, amor, 

paixão, rancor, ciúmes etc. Segundo Seleprin (2008, p. 05), “como os gregos temiam os 

castigos que provinham dos deuses, castigos que, às vezes, não afetavam apenas um 

único indivíduo, mas poderiam até mesmo atingir toda a comunidade. Para manter a 

ordem dentro da sociedade, as regras e os ritos eram usados para demonstrar o respeito 

para com as divindades e eram rígidos e deveriam ser seguidas fielmente.” De acordo 

com Funari: 

 

[...] para os gregos, os deuses comportavam-se exatamente como os 
homens, em tudo semelhantes. O que definia e distinguia um deus era 
principalmente sua imortalidade. Aos seus deuses, os gregos atribuíam 
uma forma e sentimentos humanos. Os deuses comportavam-se de 
maneira semelhante aos homens, entretanto, não adoeciam, não 
envelheciam, eram imortais além de muito mais poderosos, embora, por 
vezes, pudessem se aliar aos homens para demonstrar seus poderes ou 
atingir determinados objetivos. Os deuses podiam ser personificações de 
sentimentos, como é o caso do Amor (Afrodite), ou de conceitos, como 
era o caso da deusa do Destino (chamada de Fortuna pelos latinos). Além 
disso, os gregos atribuíam à ação dos deuses muitos dos fenômenos da 
natureza que não conseguiam explicar por outros meios, como a 
ocorrência de tempestades ou de doenças. (2002, p. 57-58) 

 

Os diversos mitos relatam sobre como os deuses eram adorados pelo povo, 

auxiliando-os nas tarefas diárias, até mesmo relacionando-se com eles e como, ao 

mesmo tempo, poderiam ser seres medonhos. Dessa maneira, havia um deus para cada 

função, assim como, cada deus tinha suas histórias e características únicas, o que 

acabou por originar vários mitos. Os doze deuses “primordiais” habitavam o Monte 
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Olimpo, tido como sua morada, é sempre idealizada como um grande e luxuoso palácio. 

Um fato interessante de se mencionar sobre o Olimpo são os Jogos Olímpicos que, de 

acordo com Gombrich (1999, p.89), eram onde ocorriam “[...] as grandes reuniões 

esportivas dos gregos, das quais os Jogos Olímpicos eram, evidentemente, os mais 

famosos, tinham características muito diferentes das nossas modernas competições. 

Estavam intimamente ligadas às crenças religiosas e aos ritos do povo. Os que 

participavam delas não eram esportistas — amadores ou profissionais — mas membros 

das principais famílias da Grécia, e o vencedor nesses jogos era olhado com reverência 

como um homem a quem os deuses tinham favorecido com o dom da invencibilidade.”  

 

2.1 A mitologia grega e seus desdobramentos. 

 

Funari (2002, p. 58) explica que: “Os mitos, para nós, servem como importante 

fonte de conhecimento sobre o pensamento grego e as características de seu culto. Além 

disso, embora muitas das histórias dos heróis e suas aventuras sejam imaginárias, 

revelam aos historiadores, também, como os gregos se relacionavam com a natureza, 

suas ocupações, seus instrumentos, seus costumes e os lugares que visitaram e 

conheceram. Os mitos servem, também, para que possamos entender melhor a nós 

mesmos. Por quê? Por tratarem de sentimentos humanos, como o amor e o ódio, a inveja 

e admiração e, muitas vezes, traduzirem ou procurarem responder a indagações morais 

e existenciais que rondam a mente humana. Por isso, ainda hoje, essas histórias 

mitológicas gregas falam à nossa sensibilidade, milhares de anos depois. A maneira de 

tratar as questões e os sentimentos humanos mais profundos continua atual, suas 

narrativas ainda nos emocionam.” A origem da mitologia grega se deu em meados de 

700 a. C. na Grécia antiga, através dos estudos feitos as primordiais fontes a esse 

respeito que, de acordo com Pacievitch (entre 2006 e 2019) “[...] foram escritas no século 

VIII a.C. por Hesíodo (Teogonia), e por Homero (Ilíada e Odisséia). Na Teogonia são 

tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisséia são 

descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses.” Esses escritos 

também acabam por mostrar como era a civilização grega daquela época de maneira 

geral, apresentando sua religião politeísta (crença em diversos deuses e deusas), 
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costumes, hábitos, formação social e conta também, entre outras informações, os 

grandes acontecimentos e feitos dos deuses e dos heróis. Além disso, o que mais se 

sabe sobre a mitologia grega, segundo Batista (entre 2018 e 2019), é por meio de “[...] 

desenhos e artefatos deixados registrados em pedras e cerâmica.”  

Menelaos Stephanides traz em seu livro “Os Deuses do Olimpo” a cosmogonia2 e 

os mitos sobre o surgimento de cada um dos doze deuses que habitavam o olimpo. De 

acordo com Stephanides (2001, p. 40): “Muitos são os deuses que vivem no Olimpo, mas 

doze em particular são os mais importantes entre todos. O primeiro e maior é obviamente 

Zeus, senhor dos relâmpagos, que detém os raios e os trovões. É soberano do céu e pai 

dos deuses e dos homens. Em seguida vem a venerável Hera, esposa de Zeus [...] é 

rainha do céu e protetora do casamento e das mulheres. Seguem os outros deuses: 

Atena de olhos azuis, com a lança e o capacete, é a deusa da sabedoria e das artes, mas 

também das guerras justas; Apolo [...] é o deus da luz e da música; Possêidon, que abala 

a terra, com o tridente, é o deus do mar; a austera Ártemis, com o arco e suas flechas 

infalíveis, é a deusa da noite enluarada, dos bosques e da caça; a formosíssima Afrodite, 

com seu filho alado, Eros, o Cupido, é a deusa da beleza e do amor; o grande mestre 

Hefesto, com seu bastão, é o deus do fogo e da técnica [...]; Deméter, com sua coroa de 

espigas douradas, é a deusa da agricultura; Hermes de pés ligeiros, com suas sandálias 

aladas, é o deus do comércio e portador das mensagens de Zeus; o sanguinário Ares, 

com a armadura de guerra, é o temível deus da guerra; e a humilde Héstia, de capuz na 

cabeça, é a deusa do lar e de sua lareira sempre acesa. ”  

Outros deuses, não menos importantes, porém, muito conhecidos na mitologia 

grega são: Hades, deus do submundo (irmão de Zeus) e Dioniso, deus do vinho e das 

festas. Na mitologia grega existiam também as ninfas, que eram tidas como as guardiãs 

da natureza e representavam as artes e a ciência. Já, os filhos que os deuses tinham 

com os humanos eram chamados de semideuses, os quais não possuíam a imortalidade 

de um deus, mas, possuíam habilidades sobre-humanas, também chamados de heróis. 

Os exemplos mais conhecidos são Hércules ou Heracles, que cumpriu diversos desafios 

e era tido como herói, Teseu que venceu o Minotauro no labirinto de Creta, Agamenon 

                                                             
2 Segundo o site https://www.dicio.com.br/cosmogonia/, Cosmogonia é o “[...] Conjunto das teorias, 
doutrinas, princípios ou conhecimentos que se que se dedicam à explicação sobre origem do universo;” 

https://www.infoescola.com/mitologia-grega/hades/
https://www.dicio.com.br/cosmogonia/


23 

 

foi um guerreiro comandante na Guerra de Troia e Perseu que decapitou a Medusa. 

Hesíodo conta em sua obra “Teogonia” a origem do universo segundo a mitologia grega. 

A história também se encontra nos escritos de Stephanides (2001, p.12-32) e têm seu 

início com um grande vazio que deu origem a um deus chamado Caos. Este era solitário, 

pois não existia nada além dele, dessa maneira ele resolveu criar o mundo. No começo 

nasceu a deusa Gaia, a terra. Em seguida, Caos criou o temível Tártaro, a Noite e, logo 

depois, o dia. Esses primeiros deuses, aos poucos, foram criando o universo e também 

geraram filhos, os chamados Titãs. Urano era o esposo de Gaia, esse grande deus do 

universo envolvia a Terra com seu manto azul. Em uma certa ocasião, Urano ficou com 

raiva de seus filhos, os Titãs, pois eles haviam se comportado mal, e decidiu castiga-los. 

Para isso ele os mandou para as profundezas do Tártaro. Cronos, um dos filhos de Urano, 

indignado pela punição, rebelou-se contra o próprio pai e tomou tudo o que pertencia a 

ele. A partir disso, Cronos passa a ser o grande rei e acaba por transformar isso em uma 

enorme obsessão.  

Com medo de que os próprios filhos fizessem com ele o mesmo que ele fez com 

seu pai, toma a decisão de engolir todos eles, na esperança de evitar sofrer o mesmo 

golpe. Por isso, Réia, sua esposa, teria de entregar todos os seus filhos ao nascer para 

Cronos. Desesperada, prestes a conceber mais um filho e com medo do que estava por 

vir, Réia dá à luz a Zeus e o esconde. Quando Zeus cresce e se torna um adulto, aparece 

perante o pai, Cronos, e o faz vomitar todos os seus irmãos que foram engolidos, com 

isso, Zeus e seus irmãos promovem uma guerra entre os deuses e os titãs. Com a vitória 

dos Novos Deuses, os Titãs foram banidos e Zeus deu um castigo para um deles: Atlas, 

o qual teve que segurar para toda a eternidade os Céus. Zeus se tornou o senhor dos 

Céus e rei de todos os outros deuses.  
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3. O mítico na arte em suas diversas facetas sociais  

 

“O mito, portanto, é a tentativa de dizer o indizível. O ser humano, desde 
sua origem, vive um encontro com algo que experimenta, como maior do 
que ele mesmo. De muitos modos ele tenta comunicá-lo falando do 
inefável, do sagrado, do mistério, dos deuses. Vivido e transmitido por um 
grupo humano ou experimentado por um indivíduo, o encontro com o 
sagrado é descrito como um misto de espanto, fascinação, temor e 
respeito.” (OLIVEIRA, 2006, p.03)  

 

Podemos perceber que o mito está diretamente relacionado a algo de cunho 

sagrado, é, portanto, um modo diferente de observar a realidade e dar significados as 

coisas que estão presentes nessa realidade humana. De acordo com Oliveira (2006, 

p.05): “A sacralidade do mito é garantida pela repetição dos rituais e cerimônias sagradas 

que relembram os feitos dos entes sobrenaturais, com o objetivo de reviver o tempo 

primitivo, ao mesmo tempo em que fortalece o mito e a explicação da origem.” O mito 

tem o poder de decodificar o mundo, de maneira onde é conservada a relação entre 

homem e natureza. A identidade de um povo é, nada mais, nada menos, que a sua 

especificidade cultural e o mito, atua no cerne dessa identidade pois, segundo Oliveira 

(2006, p.08): “[...] estabelece ou ocorre à influência no homem e conseqüentemente ao 

seu comportamento, dando-lhe, um caráter sagrado, que se refere à origem marcado por 

um tempo e por um espaço geográfico e cultural de um povo.” Oliveira prossegue, 

dizendo que: 

 

Como narrativa de um acontecimento primordial, o mito é considerado 
formador e ordenador do comportamento humano, no sentido de explicar 
a realidade atual através da explicação do tempo primordial, com o 
objetivo de satisfazer necessidades religiosas e as aspirações morais. É 
pela importância que se dá ao mito que se estabelece seu caráter 
sagrado. Um fato essencial para a existência social, sendo retratado 
através de uma história sagrada, portanto, uma história verdadeira, 
porque sempre se refere à realidade ou explicação dela e estabelece 
também uma relação de identidade com as pessoas que vivem naquele 
tempo e espaço geográfico. (OLIVEIRA, 2006, p.09) 

 

Com relação a arte, é praticamente impossível desvinculá-la do mito e/ou da 

mitologia. Esse ponto de encontro entre a mitologia grega e as artes pode ser observado 

nitidamente em suas esculturas, arquitetura e, de acordo com Gombrich (1999, p. 78): “A 
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única maneira que temos para formar uma vaga idéia sobre a pintura grega antiga é 

observando as decorações em cerâmicas.” E todos esses aspectos acabaram por 

apresentar o fascínio que os gregos tinham pela arte. A beleza era altamente exigente 

para os gregos, dessa maneira, as proporções das partes dos corpos nas esculturas e 

demais obras de arte eram extremamente padronizadas, pois eles queriam sempre 

alcançar uma perfeição. Como exemplo disso, Giavarotti (2013) cita o cânone3 criado 

pelo escultor grego Policleto em meados do século V a.C. que aborda sobre as 

proporções do corpo humano. O mesmo consiste em dizer que um corpo humano deve 

ter a proporção de 7 vezes o tamanho da cabeça. A arquitetura também sofria grandes 

influências dessas proporções onde as construções em geral eram extremamente 

simétricas e harmônicas, além de conter as representações imagéticas dos deuses 

esculpidas em algumas fachadas. De acordo com Gombrich (1999, p.82): “O teatro se 

desenvolveu a partir das cerimônias em honra de Dioniso.” Foi só depois de um tempo 

que começaram a surgir outras temáticas. A religiosidade sempre prevaleceu nas peças 

que eram apresentadas. Podemos perceber o quão rica é a mitologia grega e o quanto a 

arte se manifesta em suas histórias, envolvendo todos os detalhes que compõem os 

mitos assim como toda a cultura pertencente a Grécia antiga. Outra maneira de observar 

essa arte é por meio dos escritos poético pertencentes à Grécia antiga. Segundo Funari:  

 

Os gregos, durante muitos séculos, gostaram de poesias, em forma de 
cânticos, dedicadas a temas míticos. Por serem cantadas, podiam ser 
memorizadas mais facilmente e eram transmitidas por muitas gerações. 
[...] Isso era possível, em grande parte, por se tratar de poesias cantadas, 
já que, como ainda hoje, é muito mais fácil memorizar canções do que 
prosa. Além disso, os gregos costumavam acompanhar suas 
declamações com instrumentos musicais de corda, o que facilitava ainda 
mais a memorização. (2002, p. 21) 

 

Seleprin, em seu artigo “O mito na sociedade atual” deixa esse fato extremamente claro 

ao explicar e exemplificar que:  

 
[...] É de conhecimento nosso que a literatura, especialmente a literatura 
épica e os romances, prolongam a narrativa mítica. Em ambos os casos, 
é contada uma história significativa na qual se passa uma série de eventos 
que ocorreram no tempo fabuloso. [...] a narração, principalmente o 

                                                             
3 A palavra "cânone", de acordo com o site https://www.dicio.com.br/canone/ significa "regra”. 

https://www.dicio.com.br/canone/
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romance, assumiu o lugar que cabia à recitação dos mitos e dos mais 
variados contos nas tradicionais e populares sociedades, ou seja, é 
possível encontrar dentro dos romances certa estrutura mítica, a qual 
preza pela sobrevivência literária de grandes personagens míticos e de 
temas referentes à mitologia. [...] O que mais aproxima os mitos dos 
romances é a “saída do tempo” que ambas as narrativas possibilitam. [...] 
tanto no mito quanto no romance, acontece uma “saída” do tempo pessoal 
e histórico e o mergulho em um tempo fabuloso. O leitor depara-se com 
um tempo imaginário, estranho, pois, cada narrativa tem o seu ritmo e o 
seu tempo próprio, exclusivo e específico. Porém, o romance não possui 
o acesso ao tempo primordial dos mitos, mas, na medida em que é 
contada uma história fictícia, o autor do romance utilizasse de um tempo 
histórico, o qual dispõe de todas as liberdades do mundo imaginário. 
(2008, p.12) 

 

Percebe-se, portanto, a influência da mitologia grega até mesmo na literatura atual onde 

algumas características do mito estão presentes em diversos estilos de escrita, 

pincipalmente nos romances. De acordo com Funari, uma característica marcante que o 

mito possui é a forma de narração, onde: 

 

[...] os mitos [...] eram passadas, oralmente, de geração a geração. A 
própria palavra "mito" significa "relato" e não tinha o sentido de história 
fantasiosa que adquiriu posteriormente. Ao contrário, acreditava-se que 
os mitos eram relatos que provinham dos antepassados e, por isso 
mesmo, eram aceitos como acontecimentos de um passado distante. 
Com o passar do tempo e o desenvolvimento da escrita, depois de muitos 
séculos de transmissão oral, os mitos foram registrados por escrito, 
redefinidos, aprimorados, [...] Entretanto, os mitos não deixaram de 
evoluir e modificar-se durante todo o período de existência da civilização 
grega. (2002, p. 58) 

 

No entanto, quando se tem início ao pensamento filosófico, de acordo com 

Seleprin (2008, p.06): “O mito, justamente com a sua explicação do início do mundo, 

perdeu a sua importância. Os primeiros filósofos, os quais estavam preocupados em 

descobrir a arché, o princípio, que teria dado a existência ao mundo, trouxe uma nova 

forma de ver e também de tentar dar uma explicação da origem do mundo físico. Com o 

surgimento dessas novas formas de ver o mundo, o mito começou a ser questionado 

pelos gregos e, aos poucos, descartada a sua explicação de mundo.” O pensamento 

filosófico trouxe consigo uma linguagem específica que deveria ser empregada em 

dissertações e, por esse fator, a narrativa do mito teria de obedecer, também, a essas 
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normas, perdendo, dessa maneira, boa parte de sua singularidade. Seleprin afirma isso 

quando diz que: 

 

Os textos que começaram a surgir nesse período referiam-se a coisas que 
aconteciam no quotidiano das pessoas, coisas que foram vividas, o que 
exigia do texto uma ligação desse com a verdade. O mito, que era lido 
como algo que aconteceu em épocas anteriores, não está em vias de 
poder ser comprovado pela experiência. Esse fato criou certa suspeita 
quanto ao seu conteúdo, pois, quem poderia dar alguma certeza de que 
aquilo que estava sendo dito ou escrito sobre os deuses e sobre a criação 
do mundo, de fato acontecera daquela maneira. Assim, os escritos 
míticos, foram aos poucos perdendo os seus valores iniciais e apenas 
considerados como lendas ou fábulas, o que, aliás, se pensa atualmente 
sobre os mitos antigos. (2008, p. 07) 

 

Contudo, se pesquisarmos um pouco mais a fundo, encontraremos várias 

inspirações atuais que foram baseadas na mitologia grega. Podemos observar, por 

exemplo, alguns deuses e semideuses em diversos filmes e livros que relatam histórias 

sobre a Grécia antiga como “Fúria de Titãs”, “Hércules”, “A Odsseia”, “Percy Jackson e o 

Ladrão de Raios4”, entre outros, e até mesmo em jogos como o famoso God of War que 

se baseia nas mitologias grega e nórdica, sendo que, o personagem principal “Kratos” 

nunca existiu em nenhuma das mitologias mencionadas, ele pode ter sido inspirado em 

Cratos, que esteve junto de Zeus na guerra entre os deuses e os titãs. Em suma, essas 

obras estão presentes no cotidiano de muitas pessoas que não se dão conta de onde a 

ideia de tal filme, livro ou jogo surgiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Percy Jackson, do filme “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”, não existiu realmente na mitologia grega, 
o criador do filme foi incentivado pelo próprio filho que tinha dislexia e hiperatividade para criar a história. 
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4. A Representatividade por meio de ilustrações: uma forma de se identificar 

pictoricamente 

 

“As vezes, partimos com toda a boa vontade para educar num 
determinado local e já estamos marcados por um esquema de 
expectativas e valores que se chocam com as expectativas e com os 
valores daquelas pessoas com as quais iremos lidar.” (SAVIANI, 1996, p. 
46) 

 

 O pequeno trecho acima retirado do texto “Educação: do senso comum à 

consciência filosófica” do autor Dermeval Saviane reflete a prática do lecionar nos 

diferentes contextos socioculturais. Ao escolher o tema “Mitologia e poética: 

desdobramentos pedagógicos”, pensei cuidadosamente sobre a questão da 

representatividade que estaria contida nas ilustrações dos deuses que realizei: Os doze 

principais deuses do monte olimpo, mais um: Hades, deus do submundo, (Figura 01). Ao 

fazer isso, pensei na questão do se reconhecer através da ilustração. Mas qual a 

necessidade de fazer desenhos em aquarela sobre um tema que, por ser algo muito 

presente na vida cotidiana das pessoas como pudemos perceber e veremos um pouco 

mais sobre adiante, pode ser encontrado facilmente em redes de pesquisa nas diferentes 

plataformas oferecidas pela mídia em geral?  
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Figura 01 – Ilustrações em aquarela dos deuses gregos 

 
 

Ora, o Google e o Pinterest, por exemplo, são duas plataformas consideráveis 

quando se trata de uma pesquisa por imagens, fotos, ilustrações entre outras. Por serem 

consideradas duas grandes fontes de pesquisa e, logo, fontes de inspiração para uma 

reprodução artística posterior, as imagens que são difundidas quando, por exemplo, 

pesquisamos por determinado tema, são ofertadas quase que idênticas. O que quero 

dizer é que quando um tema específico é pesquisado, os resultados obtidos são, quase 

sempre, milhares de reproduções muito parecidas postadas por milhares de pessoas 

completamente diferentes, e não há problema algum nisso, porém, ao levar ilustrações 

que fiz sobre um tema específico para dentro de uma sala de aula o que eu pretendi foi 

que os alunos daquela turma específica se reconhecessem em uma série de desenhos 

em aquarela, para que sentissem determinada familiaridade com as ilustrações e com o 

próprio tema proposto para a aula. Veremos mais adiante que, ao levar para a sala de 

aula essas produções onde os alunos poderiam se identificar pessoalmente com o que 
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estava sendo apresentado, acabou por deixar esses alunos mais cientes de que eles 

estavam imersos no assunto que estavam estudando na escola, mesmo quando saiam 

dela e iam para casa, para um cinema ou, até mesmo, quanto iam brincar com os amigos 

e etc. Dessa maneira é feita uma inserção cultural no local onde estou dando a aula e, 

com isso, me ponho em um processo de transcendência. Simplesmente, acabo por me 

colocar na perspectiva daqueles aos quais estarei aplicando determinado conteúdo. Para 

ser mais específica, em um dado momento de puro encantamento ocorrido em uma das 

aulas que dei, quando estava mostrando para os alunos do colégio Aurelino Mário as 

ilustrações que tinha feito, uma menina pegou a pintura em aquarela que fiz de Ártemis 

nas mãos e falou toda sorridente “Olha pró! Ela se parece muito comigo! Eu gostei muito 

dela! Somos muito parecidas!”5. A explicação pela qual eu fiquei tão feliz é a seguinte: 

Ártemis é o nome dado a deusa da lua, da caça e protetora dos animais selvagens, mais 

conhecida como Diana na mitologia romana, ninguém mais, ninguém menos que a 

famosa super-heroína “Mulher Maravilha”. 

A partir daí, dá para imaginar a minha felicidade ao ver uma aluna entusiasmada 

por ter se identificado com a figura de Ártemis, a qual eu escolhi representar com a pele 

negra e com um longo cabelo cacheado. Nas entrevistas que realizei na última aula em 

cada turma, perguntei aos alunos o deus grego que cada um tinha gostado mais e, sem 

exceção, todos mencionaram o deus grego que mais se identificou/preferiu. Explicarei 

agora, mais a fundo, o porque é extremamente importante essa reação de identificação 

por parte dos alunos. Ao nascermos, somos automaticamente marcados por um 

determinado período histórico que contém uma tradição já formulada, costumes, valores 

e crenças completamente definidos. Com isso somos encaixados em uma condição de 

vida “fixa/imutável” em que a sociedade nos coloca. Diante desse fator, é preciso buscar 

diferentes maneiras que nos permitam transformar essa realidade que nos foi imposta e 

intervir positivamente, ampliando, dessa maneira, as opções para alcançar essa 

mudança. O ponto aqui retratado que pretendi e consegui alcançar foi a 

representatividade dos sujeitos com as ilustrações de um tema onde predomina um 

                                                             
5 Não foram exatamente essa as palavras utilizadas pela menina na ocasião. Trago aqui, com minhas 
palavras, o que ela, mais ou menos, me falou. Tento, dessa maneira, trazer um pouco do que foi esse 
momento de euforia dessa criança para/com o desenho feito por mim que ela se identificou. 
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determinado tipo ou estilo de representação. A quebra desses valores impostos nas 

representações gráficas das figuras apresentadas em sala gerou uma maior afinidade 

por parte dos alunos com o tema que eu propus. Quando um tema é levado para o interior 

de uma sala de aula é importante que o mesmo faça uma ponte com a vida cotidiana dos 

alunos, dessa maneira o assunto tende a ser melhor absorvido e compreendido a sua 

importância pela turma justamente por aquele tema estar presente no cotidiano de cada 

aluno. Isso acaba por se tornar, tecnicamente, uma “prática avançada” fora da escola, ou 

seja, quando o aluno reconhece o tema estudado fora dos muros da escola, o assunto 

se torna mais sólido e compreensível, pois o mesmo se sente mais representado/inserido 

na temática.  
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5. Ensinar para transformar: entendendo a arte como uma visão de mundo 

 

De acordo com Porcher (1982, p. 48): “O educador que não faz tudo o que pode, 

agora, no plano da educação escolar – que é o plano mais geral e decisivo – para exaltar 

e realizar essas virtualidades, que deixa passar o momento oportuno, quer por 

indiferença, por cansaço ou por negligência, contribui para manter a banalidade do 

mundo, a mediocridade do homem, a insignificância da vida. ” Sempre tive uma forte 

dúvida com relação às aulas de artes que tive durante minha vida escolar (ensino 

fundamental e médio). Sempre estudei em escolas particulares. Isso se deve ao fato da 

experiência que meus pais tiveram com as escolas públicas, creio que por essa 

experiência não ter sido muito agradável, eles fizeram um esforço bastante grande para 

sempre colocar a mim e a meu irmão mais novo em escolas particulares. Digo isso pelo 

fato de que, durante minha infância, minha família sempre mudou de cidade diversas 

vezes, pois o emprego de meu pai o transferia para diferentes cidades e, até mesmo, 

estados, logo, a família toda ia junto. O que se deu dessas mudanças foi o conhecimento 

do método de ensino de várias escolas pelas quais eu passei, especificamente o ensino 

da matéria de artes. O que me deixou intrigada foi o seguinte fato: estudei em quatro 

escolas diferentes, e não lembro de ter adquirido grandes informações nos assuntos 

explicados referentes ao mundo das artes, pois mesmo quando estes eram apresentados 

nos módulos, eram extremamente rasos e sempre dependiam do professor para que se 

tornasse algo interessante e realmente relevante. 

Se, no entanto, qualquer pessoa me questionar sobre o que eu aprendi nas 

escolas que, aparentemente, “aprofundaram” o assunto ensinado, a minha resposta será 

“eu não lembro”, o que me faz questionar: Será que eu não aprendi por que não consegui 

de alguma maneira absorver o assunto? A resposta é extremamente simples! Essa era 

uma matéria que eu tinha um grande apreço, então o “não prestar atenção” ou “não 

absorver o assunto” simplesmente não fazem sentido para mim. Então seria este um 

problema dos professores que tive? Se eu contabilizar por parte dos professores que 

aprofundaram o assunto essa pergunta também não faria o menor sentido, pois, estes 

tinham o prazer de tentar fazer algo dar certo na sala de aula. Seria então o interesse 

dos alunos? De fato, a maioria dos alunos não entendiam o porquê era importante ter 



33 

 

uma aula de artes se eles já tinham aulas “mais importantes” de português, matemática 

ou qualquer outra matéria do tipo, não quero aqui insinuar a importância de uma matéria 

sobre a outra, falo isso como exemplo. Também não estou insinuando aqui que os alunos 

são “os culpados”, até porque, como veremos a seguir, essa “culpa” está inserida em um 

grande histórico no processo educacional artístico. Mas, se éramos apenas crianças, 

quem pôs essa noção de importância das matérias em nossas cabeças? Então o que 

realmente acontecia nessas escolas? Porque eu não “aprendi” o assunto? Se alguns 

professores se dedicavam, o que acontecia para a turma não se interessar? 

         Estas são perguntas que demandariam de uma outra pesquisa para serem 

respondidas. Mas se refletirmos um pouquinho podemos chegar ao início da resposta, e 

ela se iniciaria mais ou menos assim: A sociedade em que vivemos está condicionada a 

viver a partir dos meios de produção. O “fazer”, o “obedecer ordens” e, principalmente, o 

“ser produtivo” está enraizado em nossa sociedade desde a revolução industrial6, a 

consequência disso é o desenvolvimento de uma sociedade que acha desnecessário 

tudo aquilo que foge do “ser produtivo”, ou seja, o refletir sobre a relação do meu eu com 

o meio em que vivo ou o desenvolver globalmente a personalidade através da educação 

estética/artística desse eu/indivíduo não faz o menor sentido para as pessoas que vivem 

mecanicamente nessa sociedade pautada no “ser produtivo”.  

 

5.1 A arte de educar - Educar para a arte  

 

O que foi dito anteriormente pode ser explicado se observarmos que a educação 

artística no ensino escolar ao longo dos anos, podemos observar os altos e baixos 

presentes em seu entorno, com teóricos e estudiosos contendo cada qual uma teoria 

formulada e baseada em fundamentos filosóficos diversos. É a partir disso que é 

formulada a base ideológica de um instituto educacional, o qual irá transpassar esses 

ideais para sua base de ensino, formulando assim sua missão de ensino. Partindo desse 

pressuposto, a base que se espera de uma instituição educacional é que a mesma 

                                                             
6 De acordo com o site https://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php, a Revolução 
industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal 
particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das 
máquinas. 

https://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php
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cumpra com a formação intelectual de cada aluno. Do ponto de vista da arte, nesse caso, 

a matéria, o objetivo é tornar o aluno apto a compreender a linguagem que está sendo 

apresentada, assim como em qualquer outra matéria presente em uma instituição. Para 

compreender a linguagem apresentada, no caso das artes, se faz necessário a utilização 

de métodos pedagógicos específicos que sejam capazes de produzir uma alfabetização 

estética7. A educação artística passou por diversos momentos de mudança até chegar 

nos dias atuais. Se partirmos do ponto onde se deu o início desse ensino, chegaremos 

na era paleolítica onde o conhecimento era transmitido através da tradição. Ou seja, o 

ensino relaciona-se ao contexto social/cultural de uma dada sociedade onde o 

conhecimento é construído perante as relações humanas, com isso, a arte tem um papel 

importante, pois a mesma é a comunicação e a expressão dos pensamentos humanos. 

Logo, ensinar arte significa despertar a sensibilidade ao interferir favoravelmente no 

processo de ensino-aprendizagem para determinada pessoa ou grupo social. A 

disseminação do conhecimento artístico se deu durante as eras, onde as ideias e 

fundamentos aplicados sobre a mesma mudaram de acordo com o que ocorria em cada 

sociedade de cada época diferente. Dulce Osinski fala em seu livro "Arte, História e 

ensino: uma trajetória" exatamente sobre como se deu tal processo de transmissão do 

conhecimento artístico, ela fala que: 

 

A ciência da história estuda os fenômenos que ocorreram ao longo do 
tempo, frutos das obras e realizações humanas, procurando analisá-los e 
interpretá-los segundo diversas épocas e aspectos, focalizados nos 
diferentes planos cultural, social, religioso, econômico, político, 
administrativo e geográfico, entre outros, nos quais a arte se insere como 
forma contextualizada de comunicação e expressão dos sentimentos e 
pensamentos humanos. O ensino, inserido no âmbito da educação, está 
relacionado ao contexto social, verificando-se, no plano cultural, a 
evolução do conhecimento construído nas diferentes épocas, e no social, 
a atuação humana e as relações que se impõem entre os homens. (2001, 
pg. 7)  

 

Essas transformações pela qual o ensino da arte passou foram fomentadas por 

teorias, muitas vezes, distintas umas das outras, e isso ocasionou por diversas vezes a 

                                                             
7 De acordo com o site https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/educacao-
estetica/42651: “[...] a educação estética visa à criação de um espaço propício para a educação dos 
sentidos e desenvolvimento da percepção sensorial e cultural do indivíduo.” 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/educacao-estetica/42651
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/educacao-estetica/42651
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valorização, ou não, da arte no âmbito em que ela estava inserida. Alguns exemplos 

podem vir à tona como a arte no século XIX, quando surgem as indústrias. Com a arte 

inserida no contexto da industrialização, mais especificamente falando sobre a esfera 

educacional, o desenho passa a ser ensinado nas escolas primárias e secundárias com 

objetivo de se tornar um instrumento de auxílio a mão-de-obra industrial da época o que, 

por exemplo, é completamente distinto nos movimentos de vanguarda, que tem uma 

relação direta com a arte primitiva. Em suma, este é apenas um exemplo do quanto o 

ensino da arte passou por extremos ligados a pensamentos e ideais completamente 

opostos.  

Tudo isso está ligado no fato do homem ter a necessidade da comunicação, pois, 

foi a troca de experiências de homem para homem que influenciou nas novas 

descobertas para/com o mundo. A comunicação nesse processo influi principalmente no 

sentido de preservação, de transmissão do que foi aprendido, modificado e transmitido 

socialmente. Como um ser inserido na atual sociedade capitalista, o homem, de acordo 

com Silva (2016, p. 247): “[...] foi se apropriando de objetos que lhe são exteriores, 

descobrindo e criando a outros, assim como novas funções para estes, que até então lhe 

eram desconhecidos.” Esse processo de transformação da natureza externa como, por 

exemplo, o aprimoramento de atividades como a caça e a pesca, interferiu diretamente 

na transformação da natureza interna do próprio homem. Esse processo de 

transformação pode ser entendido como o processo de produção, em outras palavras, o 

trabalho, e é aqui que retomamos a questão do ser humano como ser produtivo. Nessa 

sequência, o homem irá sempre buscar satisfazer suas necessidades que de acordo com 

Silva (2016, p. 248): “ocorre por meio de relações externas ao homem, o qual tem na sua 

essência a busca da superação e o domínio da natureza e de si mesmo. Conforme estas 

relações vão ocorrendo, surgem outras necessidades no ímpeto de serem saciadas.” No 

entanto, quando esse processo de saciar uma necessidade se dá numa sociedade onde 

o consumo para atender aos interesses do capital é visto como prioritário, o que ocorre 

é, nada menos que: Saciar algo que foi criado com o objetivo de acumular riquezas. Ou 

seja, ocorre a satisfação gerada pelo processo econômico de manipulação em massa. E 

isso só pode acontecer em uma sociedade que tenha uma divisão de classes pois, 

segundo Silva (2016, p. 249): “O “ter” para a classe dominante tem sentido essencial de 
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“possuir”; para a classe trabalhadora também, mas de modo restrito, pois, primeiramente, 

está relacionado à manutenção da vida. Portanto, as necessidades alienadas pouco são 

renovadas, por isso dependem exclusivamente de um sistema econômico dinâmico e que 

se mantenha uma divisão de classes desigual, bem como uma divisão do trabalho – 

manual e intelectual – conforme os interesses do capital.”  

Essa divisão social do trabalho é o principal fenômeno para que se compreenda a 

divisão entre o trabalho de cunho intelectual e o trabalho de cunho manual, bastante 

presente na história de produção da arte, logo, isso também afeta a história do ensino da 

arte (como já foi falado e exemplificado anteriormente) já que, o trabalho de cunho 

intelectual sempre se deu mais valorizado que o de cunho manual em diversos exemplos 

da história da existência humana até os dias atuais. Os gregos, por exemplo, valorizavam 

a arte em si, mas desvalorizavam o artista e seu modo de trabalho, justamente por ser 

algo considerado, para a época, manual e não intelectual. Gombrich (1999, p.82) afirma 

isso quando diz que: “Os gregos ricos que administravam os negócios de sua cidade, e 

que gastavam seu tempo em intermináveis discussões na praça do mercado, talvez até 

mesmo os poetas e filósofos, olhavam com sobranceria para os escultores e pintores, a 

quem consideravam pessoas inferiores. Os artistas trabalhavam com suas próprias mãos 

— e trabalhavam para viver. Passavam os dias labutando em suas forjas, cobertos de 

suor e fuligem, ou como operários comuns em pedreiras e canteiros, e por isso não eram 

considerados membros da sociedade polida.” Dito isso, fica fácil compreender que, de 

acordo com Silva (2016, p. 251): “[...] sob esta condição, o homem não se apropria de 

sua essência como um homem total. Limita a sua atenção à esfera da utilidade ou da 

propriedade, acarretando um empobrecimento dos sentidos humanos. A arte não escapa 

dessa regra.” Silva (2016, p. 252) prossegue afirmando que: “A arte foi tão profundamente 

imersa nas condições do sistema capitalista que grande parte dos artistas trabalha 

dependendo diretamente das leis de mercado. As obras de arte apresentam-se como 

mercadoria, tal como qualquer outro produto no capitalismo, e o público – enquanto 

consumidor de arte – se converte um mero comprador. A obra de arte como produto da 

satisfação de determinadas necessidades humanas sofre crescente abstração em favor 

das necessidades do mercado e, portanto, é cada vez mais alienada.” Nesse sentido, 

Silva prossegue afirmando que:  
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[...] não só a arte como todos os produtos da cultura sofrem 
determinações econômicas e políticas a partir de um interesse comum, 
que é o de atender as necessidades do mercado. Com este propósito, 
cria-se um tipo de “arte” ou “cultura” com potencial para atingir todos os 
segmentos da população. Nesta condição, a produção artística e cultural 
é objetivada, principalmente, por segmentos que investem em produtos 
de conteúdos banais, com uma linguagem superficial e consumo 
imediato, o qual pode ser chamado de cultura ou arte de massas. (2016, 
p. 255-256)  

 

Para a indústria, de maneira geral, toda e qualquer coisa, desde objetos a ideias, 

podem ser vistos como bens para um mercado de consumo, inclusive a cultura, a arte e 

a educação caem nessa problemática. Em suma, esse processo valoriza um tipo de 

cultura específica, ou seja, a cultura produzida por esse sistema e desvaloriza tudo que 

não estiver conforme suas exigências, alienando a sociedade de uma tal maneira que se 

torna desnecessário, de forma inconsciente, por grande parte da população, pensar e 

questionar esse sistema. No entanto, por meio da educação é possível se desvincular 

desse processo e perceber que é por meio desta que ocorre a construção do 

conhecimento e de um pensamento crítico. Silva (2016, p. 259) afirma que: “Esses 

atributos podem e devem ser desenvolvidos e democratizados por meio da educação, da 

escola, e só assim a arte se tornará uma atividade possível e necessária para todos.” De 

acordo com Silva:  

Tanto a arte como a educação de modo geral e a escola de modo 
específico sofrem as consequências do processo alienante das relações 
capitalistas. Contudo, é somente por meio da formação humana 
determinada pela educação que se pode pensar na superação desta 
condição de alienação. Se não for por meio da escola, é provável que 
muitos fiquem limitados àquilo que os meios de comunicação de massa 
oferecem para satisfazer a necessidade estética deste grupo. (2016, p. 
261) 

Louis Porcher (1982), em seu livro "Educação Artística: Luxo ou Necessidade?", 

cita alguns métodos de ensino e discorre sobre as finalidades da educação artística que 

são adotadas como fundamentais, são estas: a criação de uma consciência em relação 

ao meio ambiente nos indivíduos, ou seja, com relação a qualidade de vida cotidiana 

desses indivíduos; o desenvolvimento global da personalidade através de atividades 

expressivas; a utilização de métodos pedagógicos específicos capazes de produzirem a 
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alfabetização estética, dentre outros. Podemos compreender, portanto, que ser professor 

e estar inserido nesse meio de diversidade cultural que é a escola, é um trabalho de 

formiguinha, um pouquinho de cada vez, um pé na frente do outro. Creio que o aprender 

e o ensinar seja como andar de bicicleta: divertido, às vezes caímos, mas nos levantamos 

e, a cada tentativa nos aprimoramos, até que, quando pegamos o jeito, mesmo que 

paremos por um tempo, não tem como desaprender ou esquecer, aquilo fica para sempre 

dentro de nossa mente, dentro do nosso espírito.  

“Talvez estejamos ali na presença da fenômeno-chave da escola atual: é 
no domínio das artes que a nossa sociedade de consumo se olha, com 
maior clareza, no espelho que ela propõe às gerações que ingressam na 
existência.” (PORCHER, 1982, pg. 23)  
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6. A estrutura escolar organizacional e suas interferências: a variação estrutural do 
ambiente escolar  

 

As obras e realizações humanas que ocorrem ao longo das eras são analisadas a 

partir de um estudo específico dos fenômenos históricos de cada época. Com relação a 

história do ensino da arte e, de acordo com o que foi mencionado no capítulo anterior, 

compreende-se as diversas influências que efetuaram sua construção. Uma 

pesquisadora que possui grande relevância nessa área, Dulce Osinski (2001), fala em 

seu livro "Arte, História e Ensino: uma trajetória" que o ensino da arte passou por um 

grande processo de desenvolvimento até chegar nos dias atuais onde correntes de 

pensamentos diversos fizeram parte desse processo de transmissão do conhecimento 

artístico. Partindo desse pressuposto, faz-se necessário buscar compreender qual 

metodologia é cabível, no sentido de saber como trabalhar o ensino da arte de maneira 

a utilizar interfaces funcionais baseados em pensamentos estéticos e filosóficos que 

mostrem ao aluno as bases fundamentais para torná-lo um ser crítico perante o 

conhecimento desenvolvido em sala de aula. Como veremos mais adiante, para o estudo 

de campo escolhi dar aulas em duas escolas, sendo uma particular e a outra municipal. 

Mas por quê? Ora, anteriormente eu expliquei um pouco do meu passado escolar e falei 

que sempre estudei em escolas particulares por conta de uma escolha de meus pais. 

Porém, a vivência que tive com outras pessoas me fiz refletir sobre isso de um modo mais 

aprofundado. Conheci pessoas com as quais tive conversas bastante produtivas sobre o 

assunto e, uma pessoa em particular (amiga pessoal) que eu conheço desde que entrei 

na universidade, me contou detalhadamente suas experiências nas escolas em que 

estudou e, diferente de mim, ou melhor dizendo, completamente oposta à minha 

experiência, essa pessoa estudou todo o seu ensino fundamental e médio em escolas 

públicas. Em seus vários relatos essa pessoa falou basicamente que sua experiência 

variou de escola para escola.  

Assim como eu, essa pessoa se mudou de cidade e de estado por, praticamente, 

o mesmo motivo que o meu: o pai sendo transferido de um lugar para o outro. Com isso, 

essa pessoa também conheceu diversos modelos de escolas diferentes. O que difere é 
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que todas as suas experiências foram em escolas públicas e, como eu ia dizendo, em 

seus relatos essa pessoa disse que tiveram escolas que ela apenas “gostaria de fugir de 

lá” e outras que ela queria “ficar para sempre”. Digo dessa maneira para ficar mais claro, 

mas essas não foram literalmente suas palavras. Enfim, isso me provocou uma enorme 

dúvida: “O que torna uma escola esse ‘imã’, no sentido de o aluno querer sempre estar 

lá?”. Percebi que existe uma gama de questões internas que variam, por exemplo, 

conforme a cultura de uma cidade a qual a escola está inserida, além de outros fatos que 

teriam que ser debatidos para que seja analisada e respondida a pergunta anterior. O 

que quero dizer é que, nessa pesquisa foquei, especificamente, no interior dessas 

escolas, no interior da sala de aula, do professor que está fazendo seu trabalho, que está 

ensinando os alunos a serem cidadãos formadores, questionadores, agentes conscientes 

da sociedade em que vivem e, com isso, sujeitos que têm o poder, através da educação, 

de alterar positivamente as suas próprias vidas e a sociedade em que se encontram. 

Portanto, esse é um ponto que deve ser atingido em qualquer base educacional, seja ela 

particular ou pública. Por isso escolhi fazer esse trabalho nas duas escolas e tentar 

perceber qual metodologia ajudaria mais na aprendizagem dos alunos de ambas as 

turmas e colégios. 

6.1 A decisão sobre a escolha da série: Só vale uma?  

Um fator importante que deve ficar claro no momento é que eu estava dando aula 

para alunos do 6º ano do ensino fundamental. Mas porque eu escolhi essa turma em 

especial? Ora, porque eu não poderia escolher mais séries? É simples, primeiramente, 

para delimitar a pesquisa teria que ser somente uma série, então, optei por escolher “a 

turma do meio”, isso, através da idade, condiz com alunos entre 11 e 13 anos. Sexto ano 

do ensino fundamental! Escolhi essa série e essa idade pois são pré-adolescente que se 

encontram em uma faze de “transição”. Então pensei comigo mesma, por que não iniciar 

com uma turma que está nessa transição escolar específica? Poderia ser qualquer outra 

turma, e não estou aqui dizendo que seria mais fácil ou mais difícil. Como eu tinha que 

focar em pontos específicos na minha pesquisa, não poderia simplesmente dar as aulas 

em todas as turmas de duas escolas, daí optei pelo meio, pela turma que representa esse 

meio, essa transição. 
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6.2 Transformando a sala de aula: A importância do ambiente com relação ao 

aprendizado  

 
 

Segundo Novelli, a sala de aula deve ser:  

 

Um espaço é onde estar, acontecer, ser, viver. A sala de aula, posta como 
um espaço, situa-se como uma alternativa para estar. A alternativa funda-
se na distinção para com outras possibilidades. A sala de aula partilha a 
categoria da espacialidade com outros espaços, mas a forma de sua 
ocupação cria a sua especificidade. Portanto, não basta a existência 
possível da sala de aula para que esta se torne sala de aula. Tal como um 
cenário, ela não basta para que um enredo todo se desenrole. (1997, p. 
44) 

 

Durante minhas pesquisas busquei compreender como o ambiente da sala de aula 

pode influenciar no ensino/aprendizagem já que eu estive imersa, durante um mês, 

nesses espaços. Encontrei, então, diversos textos que se apresentaram de forma 

extremamente interessante acerca do ambiente escolar/sala de aula. Desses escritos, 

três me chamaram bastante atenção, irei citá-los durante esse capítulo, e, em um deles, 

o autor Pedro Geraldo Novelli fala sobre a sala de aula como um:  

 

[...] espaço social que procura garantir minimamente o tempo para sua 
ocupação. Cabe lembrar que a palavra escola deriva do grego e significa 
lugar do ócio. Os gregos antigos sabiam muito bem que a desocupação 
proporcionava tempo e espaço para o saber e sua procura. Além disso, a 
ociosidade, vista como ausência de um veículo ocupacional permanente, 
cria a possibilidade do cio, isto é, a reprodução da vida. Mesmo 
instintivamente, a vida é uma complexa elaboração de elementos e 
possibilidades. Trata-se de um grande acontecimento. Talvez seja o 
acontecimento! Acontecer é realizar, romper a mesmice, viabilizar a 
diferença. A própria vida recupera-se enquanto distintiva em sua 
aniquilação pela morte. Assim ela desqualifica a imputação de banalidade 
sobre si. (1997, p.44) 

Nas aulas que realizei em ambos colégios já mencionados anteriormente, optei 

por utilizar tatames de EVA coloridos (Figura 02). Irei, portanto, justificar minha escolha 

por optar pelo uso dos tatames e não das carteiras comuns já presentes na sala de aula 

e, depois, contarei a experiencia que tive ao utilizar esses tatames de EVA nas duas 

turmas. Em pesquisas realizadas sobre a influência que o ambiente da sala de aula tem 
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sobre o aprendizado dos alunos, Bruce (2013, p.67) fala que “[...] a disposição dos 

espaços corrobora para que certas características do meio influenciem a conduta dos 

seus participantes [...]” Ou seja, objetos e demais elementos que estiverem presentes no 

interior de uma sala de aula, dependendo de sua localização e função, condicionam a 

maneira de compreensão dos assuntos que são abordados pelos professores, para os 

alunos, dentro desse espaço específico.  

 
Figura 02: Fotografia dos tatames de EVA que foram utilizados nas aulas. 

 

De acordo com Bruce, a escola e a sala de aula:  

[...] composto de elementos físicos variados e associados a determinado 
grupo humano e relacional parecem convergir para determinadas 
peculiaridades do meio que tanto podem influenciar no desempenho dos 
seus participantes, como denunciar parte da pedagogia do lugar. [...] A 
forma organizacional da escola poderá influenciar o ambiente da sala de 
aula e determinar certas características na aprendizagem dos sujeitos 
envolvidos e talvez, comunicar a pedagogia ideológica do sistema 
educacional. (2013, p.68) 

Esse fato fica mais simples se entendermos que o aluno, assim como qualquer 

outra pessoa determina sua visão de mundo a partir da percepção e esta é, 

simplesmente, uma resposta dada aos diversos estímulos que a pessoa recebe durante 

suas vivências que é desenvolvido de maneira gradativa, moldada conforme o meio em 

que o sujeito está inserido de modo onde a cultura e as relações interpessoais auxiliam 

na construção dessa percepção. Toda essa dinâmica social conduz o ser humano ao 
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conhecimento e, numa sala de aula não poderia acontecer de maneira diferente. De 

acordo com Bruce (2013, p.69-70): “No caminho relacional e grupal escolar proposto por 

uma prática dialógica existe a real necessidade de educadores e educandos serem 

convocados a atuar, a pensar em grupo e planejar transformações constantes desse 

espaço circundante, pois do contrário o ambiente não provocaria o comportamento ativo 

e reflexivo dos seus integrantes.” Ao transformar os ambientes de aprendizagem, em 

especial, a sala de aula, esses corpos, visto aqui como o conjunto de pessoas atuantes 

presentes nesse lugar, devem estar atentos, como cita Bruce (2013, p. 70) ao: “[...] 

objetivo de criar um ambiente inovador que tanto estimule o potencial experimental dos 

sujeitos da aprendizagem, como da capacidade de contemplar as diferenças pessoais e 

contextuais.” Toda essa ambientação deve, obviamente, estar em perfeita harmonia, 

conforme afirma Bruce (2013, p. 70), com as: “[...] estratégias de ensino e aprendizagem 

que serão utilizadas pelos professores, o que instigará os alunos a atuar e participar de 

forma ativa e dinâmica no exercício da cooperação mútua. E poderá, talvez, sugerir que 

para alcançar o conhecimento é preciso aprender a se relacionar, tanto com o meio como 

com as pessoas.”  

Com isso, quando escolhi levar os tatames de EVA coloridos para a sala de aula, 

afastar as carteiras (Figura 03) e reunir todos os alunos, sentados, inclusive eu, (Figura 

04) propus observar e utilizar a sala como sendo um espaço de encontro. A ideia de estar 

próximo ao outro traz consigo a possibilidade mais avantajada do debate, do diálogo, do 

estar aberto a questionamentos, desafios e reflexões. Pois, conforme afirma Bruce (2013, 

p. 74): “Para que a sala de aula se torne ambiente de aprendizagem é necessário que o 

professor reconheça os componentes humanos envolvidos, que com eles dialogue e 

assim possibilite compreender a cultura do meio.”  
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Figura 03: Fotografia dos dezoito tatames de EVA coloridos já montados para dar início as aulas 

no colégio Aurelino Mário 
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Figura 04: Fotografia do decorrer de uma das aulas no colégio Simonton onde eu e todos os alunos 

estávamos reunidos sobre o tatame. 
 

Conforme diz Bruce (2013, p. 76): “O ambiente da sala de aula convoca seus 

integrantes ao exercício da autonomia para que sejam, efetivamente, os participantes 

ativos e reflexivos e, continuamente, transformem esse ambiente em lugar-relação, lugar-

envolvimento, lugar-pesquisa, da cultura dos que ali estão de forma contextualizada com 

a realidade vigente.” Outro fator que me fez escolher os tatames foi a quantidade de aulas 

que eu dei nas duas escolas, foram cinco aulas de 50min em cada uma das turmas 

durante todo o mês de abril e início do mês de maio, ou seja, em somente cinco aulas 

teria que deixar os alunos mais confortáveis com relação a mim e ao assunto que eu levei 

para eles, já que eu não fazia parte do corpo docente de nenhuma das escolas e não 

conhecia os alunos, assim como eles também não me conheciam. Ao dar uma aula 

retirando as carteiras, sentando nos tatames, todos próximos uns dos outros, tive como 

objetivo tornar a aproximação deles com eles mesmos e deles comigo mais rápida em 

um menor período de tempo. Segundo TEIXEIRA e REIS (2012, p, 164): “A flexibilidade 

na colocação das carteiras e das mesas e no agrupamento dos alunos assume um papel 

muito importante quando se considera o uso do espaço na sala de aula [...]” No 
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seguimento desse pensamento e conformes as autoras explicaram na citação anterior, 

essa mudança ou reorganização do espaço influencia, também, no tipo de aula que está 

sendo dada, no tipo de assunto que está sendo abordado e em como os alunos estão 

aprendendo e absorvendo essas informações.  

Segundo Teixeira e Reis (2012, p, 178): "A aprendizagem, sob a ótica de uma 

ação educativa, tem por objetivo ajudar a desenvolver as capacidades que permitem ao 

aluno conseguir entrar numa relação pessoal com o meio em que vive, fazendo uso das 

suas estruturas sensório – motoras, cognitivas, afectivas e linguísticas." Para prosseguir 

é imprescindível deixar clara a diferença entre espaço e ambiente. O primeiro assume a 

forma de lugar definida por uma área e, o segundo, está ligado ao conceito de relações 

interpessoais. Esclarecido isso, a sala de aula deve conter esses dois conceitos unidos, 

pois, como Teixeira e Reis (2012, p, 168) afirmam: “[...] à dimensão física do espaço da 

sala de aula, não pode dissociar-se da importância do ambiente de aprendizagem na sua 

totalidade – dimensão relacional, temporal, didática –, pois o ambiente envolve inúmeros 

elementos que se revelam como sendo conteúdos de aprendizagem.” Portanto, o espaço 

da sala de aula pode, dependendo da sua organização material, condicionar o nível de 

aprendizagem de determinado aluno. Tudo isso de acordo com a proposta metodológica 

e a dinâmica da atividade proposta que será aplicada numa dada aula. No caso das aulas 

que ministrei, o uso dos tatames se revelou importante pois auxiliou a aproximar de 

maneira mais rápida os alunos de mim e da temática que levei para eles, além, é claro, 

de aproximá-los entre si e facilitar a aprendizagem, já que, em cinco aulas foi possível 

iniciar um assunto novo para eles, fazê-los refletir sobre o mesmo e, posteriormente, 

realizar atividades de escrita e pintura, as quais utilizei como maneira de avaliar, ou seja, 

de dar valor, e saber se todos conseguiram realmente entender o assunto que expliquei.  

Alguns estudos revelam que o lugar onde cada carteira se encontra numa sala de 

aula irá determinar um tipo de relação dos alunos entre si e dos alunos com o professor. 

Mesmo eu não tendo usado as carteiras, a posição dos tatames interferiu bastante na 

fruição das aulas, como explicam Teixeira e Reis:  

A organização do espaço da sala de aula reflete a ação pedagógica do 
professor, pelo que ele deve avaliar o seu próprio estilo de ensino: se 
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gosta de ver todos os alunos ao mesmo tempo, se vai usar atividades em 
pequenos grupos, se vai lecionar com exposição a maior parte do tempo, 
ou outras formas. [...] Algumas estratégias que podem contribuir para a 
construção de vínculos, para a facilitação do diálogo e do encontro entre 
as alunas e alunos de uma turma, entre as quais, são apresentadas e 
comentadas imagens de várias disposições de organização do espaço na 
sala de aula, afirmando que não há uma forma única e correta de 
organizar o referido espaço. (2012, p, 170) 

 

Tradicionalmente, as carteiras são organizadas em filas onde um aluno senta-se 

atrás do outro e todos se encontram voltados para a mesa onde está o professor. Ou as 

carteiras podem estar organizadas em grupos onde o número depende da quantidade de 

alunos que tem na sala. Outro modo seria pôr as carteiras em círculo ou em U. De todos 

esses modos o que realmente irá valer é o objetivo que o professor terá com a aula. 

Existem diversos modos de se aplicar determinado assunto e, como já foi dito antes, o 

modo como se organiza o ambiente da sala de aula interfere no aprendizado do aluno, 

assim, existem aulas que cunho expositivo, avaliativo, prático e diversos variantes. Com 

isso quero dizer que a disposição das carteiras e a ambientação da sala irá variar de 

acordo com o assunto e o modo de abordá-lo. 

Nas aulas que dei, optei, de acordo com o assunto e com cada aula, utilizar os 

tatames de EVA, mas, deixar os alunos livres para escolher se gostariam de ficar 

sentados neles ou em suas carteiras, pois, algumas aulas eram de cunho expositivo e 

outras de cunho prático, ou seja, variavam de acordo com a parte objetiva dos temas que 

eu apresentei para eles nas cinco aulas. No momento de fazer uma atividade, por 

exemplo, a escrita do mito, deixei os alunos à vontade para escolher entre permanecer 

nos tatames de EVA ou sentar nas carteiras. O interessante foi que na turma do colégio 

Simonton, quase 100% dos alunos permaneceram nos tatames no decorrer das cinco 

aulas, já na turma do Aurelino, todos resolveram se sentar nas carteiras para produzir o 

texto. E isso pode ser explicado pelo fato do costume dos alunos para com as carteiras 

e o modo de se trabalhar em cada colégio, ou seja, é um “habito” presente em cada 

escola, o qual sempre irá variar. No entanto, percebi que, no decorrer das cinco aulas, 

principalmente as de cunho expositivo, os alunos se sentiram mais confortáveis para 

assistir a aula nos tatames de EVA, pelo fato de ser algo novo, diferente do que eles 
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estão acostumados e, pelo mesmo motivo, outros alunos optaram por permanecer nas 

carteiras, apenas respeitei a decisão de cada um. Percebe-se que ao mudar a posição 

das carteiras provoca nos alunos uma mudança na atenção dos mesmos para com a 

aula, na interação/relação de coleguismo e/ou amizade entre eles e na interação deles 

comigo. Eles estavam mais próximos uns dos outros, sentados do jeito que achavam 

melhor, estavam confortáveis, cada um do seu jeito, esperando que eu iniciasse a aula 

(Figura 05).  

 
Figura 05: Fotografia que representa esse momento de conforto dos alunos em uma aula no 

colégio Símonton. 
 

Um ponto que irei salientar é com relação ao fato de que, por eu estar sentada 

com os alunos, precisei em alguns momentos me retirar para fazer anotações no quadro 

e/ou ficar de pé para apresentar determinado conteúdo (Figura 06), de acordo com 

TEIXEIRA e REIS, isso se explica pelo fato de que:  

[...] a disposição das carteiras em U e em círculo constituem a melhor 
formação para as discussões, pois permitem que os alunos se vejam uns 
aos outros, condição fundamental para a interação verbal. A disposição 
em U [...] atribui um lugar de destaque ao professor, permitindo-lhe 
liberdade de movimento, dando-lhe acesso rápido ao quadro e 
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possibilitando a sua entrada dentro do U sempre que necessite de 
estabelecer contato mais próximo com algum aluno. No entanto, 
estabelece uma certa distância emocional entre professor e alunos, além 
de que coloca uma distância física considerável entre os alunos que se 
sentam nos topos e os restantes. A disposição em círculo melhora a 
interação livre entre alunos, permitindo-lhes conversarem livremente uns 
com os outros, e minimiza a distância emocional e física entre eles. 
Contudo, impede o professor de se movimentar livremente entre os seus 
alunos e/ou para o quadro [...] (2012, p, 175-176) 

 

 
Figura 06: Fotografia de um dos momentos em que tive que ficar em pé e me retirar do tatame para 

apresentar determinado conteúdo – Fotografia do colégio Simonton. 
 

Teixeira e Reis prosseguem explicando que:  

[...] a ação pedagógica do professor reflete-se na organização que faz do 
espaço da sala de aula. Se se pretender uma prática eficaz e se a 
eficiência for a meta, o espaço deverá ser adequado ao ambiente 
consoante os objetivos a atingir. Numa sala de aula, é o professor que 
controla os recursos, os processos e a didática. Se quer efetuar um 
debate e/ou uma discussão é essencial que organize os alunos da turma 
e as carteiras em círculo. Se as atividades a realizar, mediante as tarefas 
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propostas, irão beneficiar de diálogos em grupo que irão enriquecer o 
processo para que os objetivos pretendidos sejam alcançados, então 
colocam-se as carteiras em grupos de alunos. No entanto, se apenas se 
pretender introduzir um conceito novo, expor uma temática, muda-se o 
cenário para o sistema de filas e colunas ou linhas de carteiras. (2012, p, 
176-177) 

Portanto, ao organizar o ambiente de uma sala estrategicamente, o professor está 

possibilitando uma variação no modo de trabalhar com os alunos e, de acordo como os 

fatos apresentados, isso irá favorecer no aprendizado particular de cada aluno, já que 

cada um aprende num ritmo diferente do outro, provocando o envolvimento da turma e 

assim o aprendizado de todos sobre a temática abordada através dos diferentes materiais 

apresentados durante cada aula. Com o envolvimento dos alunos entre si, eles também 

acabam por cooperar e colaborar uns com os outros, aceitando a diversidade e 

desenvolvendo, dessa maneira, capacidades sociais, as quais esses alunos utilizarão 

além dos portões da escola e tornar-se-ão mais ligados a vida em sociedade.  
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7. Materiais didáticos e sua interferência no aprendizado. 

 

“O material didático pode ser definido amplamente como produtos 
pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o material 
instrucional que se elabora com finalidade didática.” (BANDEIRA, p. 14)  

 

Nas aulas que elaborei, decidi não utilizar nenhum aparelho eletrônico. Não que 

eles iriam atrapalhar, muito pelo contrário! Mas quis começar por algo simples, materiais 

que são fáceis de serem encontrados e manuseados. Os materiais que utilizei foram, 

além dos já falados tatames coloridos de EVA (tamanho 50cm X 50cm X 1cm): 

Fotografias impressas em papel fotográfico de treze estátuas que representam os deuses 

gregos (os quais eu já havia ilustrado) retirados da plataforma de imagens do Google; 

Fotografias impressas e, também retiradas da plataforma de imagens do Google do mapa 

da Grécia Antiga (Figura 07), do monte olimpo (Figura 08), da pintura realizada por Pierre-

Claude Gautherot (inspirado no mito de Píramo e Tisbe) (Figura 09), da capa do filme 

lançado em 2017 da Mulher Maravilha, do filme lançado em 2010 Percy Jackson e o 

Ladrão de Raios, do jogo para PlayStation lançado em 1997 Hercules e do jogo lançado 

em 2009 God of War Collection; dois textos impressos (posteriormente xerocados para 

que todos os alunos tivessem em mãos) onde um era o mito de Pítamo e Tisbe e o outro 

uma lista dos mesmos treze deuses que foram abordados nas estátuas e nas ilustrações;  

caixinhas de fósforo que foram utilizadas na atividade/fazer artístico na última aula 

(receberam uma camada de tinta branca para que tivesse uma base melhor onde eles 

pudessem desenvolver suas produções) (Figura 10); ilustrações em aquarela dos treze 

deuses gregos feitos por mim (Figura 11); duas caixas contendo doze cores de tinta 

guache; folhas de papel pautado; pincéis (um para cada aluno) tamanho 00;  

Para dar continuidade, todos os materiais impressos e desenhados foram 

plastificados por mim para que possibilitasse um melhor manuseio pelos alunos. Como 

já tinha dito, cada pessoa aprende de uma maneira diferente, então por que não levar 

várias maneiras de ensinar? A reação dos alunos por eu ter escolhido um material que 
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é, aparentemente, tão simples de manusear, foi de surpresa! Creio que por ser tão 

simples assim, eu o transformei em algo extremamente visual e tátil! Ao entregar 

imagens/fotografias, naquele papel fotográfico, os alunos se deleitavam com as formas 

das imagens, com o fato de estarem tão perto quanto o possível de uma estátua grega, 

por exemplo. O mesmo vale para os desenhos que fiz. Eles viram que, além de me 

apresentar como “professora” para eles, eu me apresentei também como 

artista/ilustradora. Além disso, também entreguei os textos impressos e, para os que 

tinham um apreço maior pela leitura, não desgrudaram do mito e da lista que foram 

impressos, os quais explicarei mais adiante.  

 
Figura 07: Fotografia impressa da imagem retirada do banco de imagens do Google que 

apresenta um mapa da Grécia antiga 
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Figura 08: Fotografia impressa da imagem retirada do banco de imagens do Google do Monte 

Olimpo situado na Grécia 
 
 

 
Figura 09: Fotografia impressa da imagem retirada do banco de imagens do Google que 

apresenta a pintura do artista Pierre-Claude Gautherot que foi inspirada no mito de Píramo e Tisbe. 
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Figura 10: Fotografia de algumas caixinhas de fósforo que já haviam recebido a base de tinta 

branca para auxiliar na produção das pinturas dos alunos. 

 

 
Figura 11: Fotografia das ilustrações dos 13 deuses gregos feitos por mim utilizando a técnica da 

aquarela. 
 

É aqui que eu quero chegar, cada aluno se identificou com um tipo de coisa que 

eu levei, cada um se contemplou com uma coisa diferente, cada aluno aprendendo, 

captando a informação que eu dava de uma maneira única. O assunto era o mesmo para 

todos, mas um aprendia por imagens, o outro pela leitura, o outro pela explicação que eu 
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dava durante a aula. O que quero dizer é que eles captaram, cada qual de uma maneira 

diferente, o assunto que eu dei. Levar materiais didáticos que vá auxiliar na aprendizagem 

dos alunos na aula é enxergar a diversidade cultural presente em cada aluno e suprir a 

necessidade de aprendizado dos mesmos.  
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8. “Quem conta um conto aumenta um ponto”: Levando a mitologia para a sala de 
aula 
 

 

“Vejam bem que o meio cultural também já é um dado da realidade 
humana e o homem não existe sem cultura. Se, por um lado, o homem é 
o produtor da cultura, por outro, a cultura produz o homem” (SAVIANI, 
1996, p. 44)  

 

Imaginar, idealizar, dissociar, combinar, repeti, modificar, elaborar, criar! A 

atividade criadora habita o homem desde a sua existência e manifesta-se tanto no mundo 

externo quanto no interior da mente e dos sentimentos desse ser, isso reflete no mito, 

que já foi explicado anteriormente, e na mitologia grega também. O que ocorre, 

basicamente, é que nosso cérebro tem como base a atividade criadora, designada como 

imaginação ou fantasia. Apesar da imaginação ser considerada, perante a sociedade em 

que vivemos, como algo que não é real, sem sentido e desprovida de significado sério, 

ela atua como o cerne da criação, ou seja, toda criação é derivada de uma imaginação. 

O que trago nesse capítulo é uma análise detalhada da execução das aulas nos colégios 

já citados anteriormente, junto a uma série de estudos realizados pelos autores Lev 

Vygotsky e Dermeval Saviane sobre o assunto. Segundo Vygotsky (2009, p. 17) “todos 

os objetos da vida cotidiana, sem excluir os mais simples e comuns, são imaginação 

cristalizada.” Ou seja, têm-se o costume de associar o ato da criação a imensuráveis 

obras historicamente relevantes. Porém, se pararmos para fazer uma breve análise de 

todos os objetos já criados pelo homem, aqueles que são considerados como relevantes 

são uma minoria. Já os demais objetos, os quais temos uma relação de uso contínuo 

desprovido de grandes significados, constituem um maior volume quantitativo. Pois bem, 

se partimos desse ponto, podemos afirmar que, perante os objetos criados que nos 

cercam em nosso dia-a-dia, a criação é, simplesmente, indispensável para a existência 

humana. 

 Partindo desse pressuposto, a criação envolve o ser humano em si, 

independentemente de idade, raça, gênero, etc. No entanto, essa pesquisa teve como 

foco adolescentes, na faixa etária que se desdobra entre os 11 e 13 anos. Nas escolas 

que realizei as aulas percebi muito sobre a questão da expressão da criatividade do 
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adolescente. Estive em todas as cinco aulas extremamente atenta à suas reações sobre 

cada movimento que eu fazia, ou seja, eu os observava, os estudava, mas eles também 

faziam o mesmo e, como cada ação tem uma reação, estabelecemos durante essas aulas 

um método de comunicação que se fez funcional. Para que se tenha uma melhor 

compreensão do que foi dito, farei links  (vínculos ou ligações) sobre a experiência que 

tive em ambas as turmas de ambas escolas com estudos psicológicos e pedagógicos 

sobre o processo criativo dos alunos que se encontram nesse estágio de transição etária, 

e, principalmente, analisar a transição da visão estética sobre as coisas do mundo que 

os cercam, suas concepções ideológicas e como elas reagem aos estímulos externos. 

Para que eu conseguisse pensar em materiais, temas, métodos de abordagem para dar 

uma aula, era extremamente necessário saber, de antemão, com qual turma eu estaria 

lidando. Foi importante saber, por exemplo, se algum aluno tinha algum tipo de 

deficiência, motora e/ou física, para que eu pudesse me preparar. Em ambas as turmas 

não havia nenhum aluno com nenhum tipo de deficiência, somente uma aluna em 

especial que não se pronunciava nas aulas, mas também não tinha nenhum tipo de 

deficiência, a qual irei detalhar mais adiante. A partir desse conhecimento, as aulas deram 

início. Primeiramente, soube que a turma do 6º ano do colégio Aurelino Mário, era 

composta por vinte e seis alunos, variando entre meninos e meninas. No dia 04/04/2019 

dei a primeira aula nessa turma.  

Assim que entrei na sala de aula, já com alguns poucos alunos presentes, a 

diretora Cleide e a professora de artes e ciência Lorena perguntaram aos alunos se eles 

não gostariam de me ajudar com a montagem dos tatames. Apesar de receosos, uma 

grande maioria se pôs a ajudar. Após a montagem dos tatames, pedi que todos ficassem 

à vontade para se sentar, tirar os sapatos se quisessem, etc. É interessante esse ponto, 

apesar de ser uma pessoa desconhecida adentrando a sala de aula, a turma não tirava 

os olhos de mim, olhos curiosos querendo saber o que iria acontecer. A curiosidade é um 

dos fatores pelo qual o ser humano busca fazer/entender algo. E isso, especialmente na 

idade deles, é algo demasiadamente estimulante. Em etapas diferentes da vida o homem 

terá uma gama de acúmulos de experiências vinda de estímulos externos e isso irá refletir 

em diferenciadas formas de criação. A imaginação irá sempre retirar elementos 

referentes a realidade e experiência pela qual a pessoa passou. A partir disso, ocorrerá 
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a combinação de elementos que foram hauridos da realidade e, essa combinação, é vista 

como a fantasia/imaginação. Entender o processo criativo de um indivíduo é como se ter 

uma das chaves de compreensão das ações desse indivíduo. 

Após os alunos terem sentado e se ajeitado nos tatames, eu me apresentei, contei 

um pouco sobre a minha vida com relação a arte, a educação, o curso que eu estava 

fazendo no Centro de Artes, Humanidade e Letras (CAHL/UFRB), minha cidade natal, 

idade e alguns outros detalhes. Pedi que eles também se apresentassem e falassem a 

idade e a cidade onde nasceram. A grande maioria nasceu em Cachoeira/São Félix e 

mora em Cachoeira, ou, vieram para Cachoeira - BA, mas nasceram em outros lugares 

e tinham a idade que variava entre os 11 e os 13 anos. No intuito de “quebrar o gelo” fiz 

uma brincadeira e perguntei se eles sabiam qual assunto iríamos estudar ao longo das 

aulas, eles fizeram gestos de dúvida/curiosidade, então, falei o tema “Mitologia Grega” e 

perguntei se eles já tinham ouvido falar sobre, para minha surpresa, todos negaram! Fui, 

então fazendo mais perguntas sobre o tema, tais como: “o que é um mito? ”, “Vocês 

sabem onde fica a Grécia? ”, “E quando alguém fala: ‘fulano é um deus grego! ’? ”, com 

isso, pretendia saber qual era o conhecimento de mundo que eles tinham e, aos poucos 

eles foram ligando o que eu ia dizendo com experiências próprias e iam respondendo às 

perguntas que eu fazia. A partir daí fui desenvolvendo essa primeira aula, trazendo o 

significado de mito, mitologia e mitologia grega. Depois de apresentar essa prévia do 

assunto decidi utilizar um método diferente para continuar a aula: pedi que todos 

fechassem os olhos e usassem a imaginação e, que só tornassem a abrir os olhos 

quando eu falasse novamente. Então comecei a contar o mito da origem do universo e 

dos deuses para o povo grego.  

 Ao privá-los de um dos sentidos, nesse caso a visão, eu pretendi aguçar mais os 

demais sentidos e, fazendo um pedido como este, mais uma vez, a curiosidade entra em 

cena e dava para perceber que eles queriam saber “Onde isso vai parar?”. A pesar de 

nem todos terem fechado os olhos, a maioria o fez e eu comecei a contar a história do 

livro “Os Deuses do Olimpo, do autor Menelaus Stephanides”(Figura 12), fui dando a 

minha opinião sobre o assunto no decorrer da história pois, mesmo que a linguagem 

presente no livro fosse relativamente simples, queria ter certeza de que todos 

entendessem o que estava escrito. Depois de contar um pouco da história, pedi que todos 
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abrissem os olhos e utilizei de outro método para aguçar, desta vez, a visão e o tato dos 

alunos, mostrei-lhes a fotografia do monte olimpo e o mapa com a localização da Grécia, 

falei também sobre como o mito está presente no nosso dia-a-dia e, com isso, eles foram 

compreendendo mais por ligarem o que eu explicava com as coisas cotidianas com as 

quais eles lidavam. A partir disso ocorreu algo bastante interessante, para exemplificar o 

que eu estava falando, contei um mito que minha avó tinha sobre o raio. Em dias 

chuvosos, com raios e trovões, a minha avó pedia ajuda para cobrir com várias toalhas a 

televisão e os espelhos da casa e expliquei que o raio e o trovão existem, mas, cobrir 

com toalhas aparelhos eletrônicos, espelhos/vidros é a parte fantasiosa sobre o mito. 

Falei então um pouco sobre Zeus, considerado o pai dos deuses gregos e senhor dos 

raios. A imaginação tomou conta de todos na sala de uma maneira que, quando menos 

percebi, já estava explicando como calcular a distância entre uma pessoa e um raio 

quando o mesmo cai. Está aí, mais uma vez, a prova de toda essa curiosidade que eles 

têm, um fato curioso e divertido.  

 

 
Figura 12: Momento da aula em que apresentei a origem do universo no ideal Grego através da história 

do livro “Os Deuses do Olimpo” para os alunos do colégio Aurelino Mário 
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 Após falar sobre os mitos e os deuses, entreguei para eles uma pequena lista 

contendo o nome dos doze principais deuses e suas características (Apêndice A), que 

residiam no monte olimpo e, mais um: Hades, que não residia no monte olimpo. Todos 

pegaram a lista e analisaram-na com cuidado. Ao mesmo tempo que eu entregava, fazia 

perguntas do tipo “o que vocês entenderam?”, “alguma dúvida?”, “de qual parte gostaram 

mais?”. Ou seja, eu nunca ficava em silêncio por muito tempo. Nessa idade é 

extremamente fácil de perder a linha de raciocínio sobre determinado assunto, por isso, 

estava sempre instigando eles, para que eles ficassem, ao máximo, presentes e 

participando das aulas. Agora, faz-se importante salientar nesse momento, antes de 

prosseguir que: quanto maior é a experiência que um indivíduo passa, maior será o 

“acervo mental” que este terá para desenvolver sua imaginação e que os elementos que 

forem retirados de uma realidade pela qual o indivíduo não passou é considerada uma 

impressão da realidade, porém, não deixa de ser considerada como uma fantasia. Em 

suma, se há um desejo de apreciar a produção realizada pela atividade de imaginação 

de uma criança/adolescente deve-se, necessariamente, ampliar o seu repertório, sua 

experiência.  

Exemplificando, se uma aula se revela como pobre em assunto ou demasiada 

exaustiva, será hipocrisia esperar que o aluno seja produtivo e reaja de modo criativo 

para com o que lhes fora apresentado. Exatamente por isso que eu optei por utilizar 

materiais que estimulassem bastante os sentidos. Comecei então a mostrar para eles as 

fotografias impressas das estátuas gregas dos deuses que eu já havia explicado e fui 

mostrando as características que eles possuíam. Puxei daí a ligação entre arte e 

mitologia grega. Eles ficaram fascinados com as informações que recebiam pois, como 

já comentei anteriormente, o repertório que eles possuíam sobre o assunto não era muito 

significativo. E então, pouco depois disso, o meu tempo de aula tinha se excedido. A 

professora de português já estava para entrar na sala e eu pedi só mais alguns pouco 

minutos para que eu pudesse apresentar as representações que tinha feito em aquarela 

sobre os deuses que eles viram, anteriormente, como estátuas, para concluir essa 

primeira aula. 

Assim que eles viram os desenhos ficaram estarrecidos com a visão que tiveram. 

Visão essa de perceber que a professora deles também produzia obras. Eles perceberam 
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que eu estava ali, como professora, como artista, como pesquisadora e estava inserida 

na realidade deles. É, portanto, preciso saber o local no qual eu me encontro e, o que eu 

poderei fazer perante isso dependerá de uma análise e, principalmente, de empatia. Foi 

exatamente isso que fiz. Levei o máximo que pude para que eles se sentissem 

estimulados. Essa primeira aula excedeu as minhas expectativas quando uma menina 

pediu que eu anotasse o nome do livro no quadro, mesmo que eu já pretendia fazê-lo, 

tamanha foi sua satisfação perante o que eu já havia apresentado que ela mesma pediu, 

quando eu iria fazer isso de qualquer forma no final da aula. Enérgicos, curiosos e muito 

prestativos, eles me auxiliaram a guardar os tatames e o restante dos materiais e ficaram 

bem ansiosos para saber o que teríamos na nossa segunda aula. Apesar de algumas 

conversas paralelas e da professora Lorena ter que chamar atenção em alguns 

momentos, eles reagiram positivamente a esse primeiro encontro.  

 A experiência no colégio particular Simonton não foi muito diferente, apesar da 

quantidade de alunos ser relativamente menor pois, nessa turma de 6º ano tinham vinte 

e um alunos, meninos e meninas, no total. Para me auxiliar nessa turma, contei com a 

ajuda do professor de história e artes Emerson e, sempre com a colaboração da 

coordenadora Carmem. Nessa primeira aula, ocorrida no dia 05/04/2019, assim como no 

Aurelino, tive 50min de aula. Assim como na escola municipal, os alunos dessa turma 

também me ajudaram com a montagem dos tatames e, praticamente, todos os alunos se 

sentaram nos tatames. Me apresentei e pedi que todos se apresentassem também e, da 

mesma maneira, fiz a brincadeira de perguntar se eles sabiam qual seria o tema, o que 

pude perceber foi que os alunos dessa turma davam muitos palpites toda vez que eu 

fazia alguma pergunta, e isso é muito positivo! No que diz respeito ao diagnóstico para 

saber o quanto do assunto eles conheciam, o resultado foi exatamente igual, os alunos 

não tinham muito conhecimento sobre o que eu falava, mas, responderam 

entusiasmados aos questionamentos que eu fazia. Um exemplo disso foi quando eu 

estava explicando o conceito de mito e o professor Emerson auxiliou, exemplificando 

sobre os “mitos do futebol”, neste momento, todos se empolgaram pois perceberam que 

era algo muito próximo de sua realidade e comum a todos. Na dinâmica de fechar os 

olhos enquanto eu contava a história do mito de origem a grande maioria participou 

concentradamente e, quando eu pedi para que eles abrissem, surgiram questionamentos, 
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observações de suas vivências, conteúdos similares presentes em seus cotidianos, etc. 

Percebi que, com tamanha empolgação, a sala ficava mais barulhenta e o professor tinha 

que chamar atenção deles com mais frequência. No entanto, essa escapada de atenção 

de alguns alunos era mais voltada para comentar o assunto com o colega do que para 

falar sobre assuntos aleatórios no decorrer da aula.  

 Apresentei do mesmo jeito as fotografias impressas do monte olimpo, o mapa da 

Grécia e as estátuas dos deuses e os alunos iam retirando as dúvidas no decorrer do que 

eu apresentava, entreguei também a mesma lista dos deuses que foi entregue para a 

outra turma já mencionada anteriormente. Mostrei então os desenhos em aquarela que 

eu tinha feito e, da mesma maneira que aconteceu no Aurelino, os alunos ficaram 

surpreendidos e cheios de energia. O sinal da escola tocou e, então, eles me ajudaram 

a guardar os materiais. Então, percebi que, mesmo sendo turmas diferentes de escolas 

diferentes, a reação deles perante o assunto foi basicamente o mesmo: uma mistura de 

curiosidade com euforia. Prosseguindo com as aulas, no dia 09/04/2019, dei a segunda 

e a terceira aula no Simonton. Desta vez, tive duas aulas com essa turma do 6º ano e foi 

interessante observar que ao mesmo tempo que os alunos tinham um grande interesse 

pelo assunto, o tempo para conseguir prestar atenção é extremamente curto e, um fator 

que eu simplesmente achava que não faria diferença era o horário que eu iria dar a aula 

pois, nesse dia em especial, a aula que eu iria dar era depois do intervalo. Os meninos 

voltaram do intervalo mais enérgicos e, a professora de inglês me cedeu o horário dela, 

então, peguei duas aulas, sendo a primeira com a presença do professor Emerson e a 

segunda com a presença da professora de inglês.  

O que aconteceu foi que, por conta de toda a energia, a turma não se concentrava 

tanto. Quando iniciei a aula, retirei as dúvidas que tinham ficado da aula anterior e retomei 

o assunto para que eles refrescassem a memória. Um ponto importante é que nessa 

idade de transição são muitos estímulos para absorver e, não se deve esperar que, uma 

semana depois de ter dado uma aula eles se lembrassem de tudo que eu tinha falado. 

Percebi, porém que eles haviam absorvido bastante coisa da primeira aula, ou seja, 

alguns conceitos/palavras que eu falava eles compreendiam rapidamente pois 

associavam com algo que já tinham visto sendo abordados em outras matérias. Mais uma 

vez, estimulei a memória deles utilizando das imagens impressas, desta vez, de filmes e 
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jogos atuais que se inspiraram na temática que estávamos vendo na sala de aula, eles 

se empolgaram bastante, pois identificaram os filmes e os jogos! É de suma importância 

essa correlação entre escola e vida pessoal. Não digo aqui que devemos misturar 

completamente as duas coisas, mas que os assuntos que são tratados dentro da escola, 

as matérias que são estudas, os temas explorados sirvam para observar e questionar o 

mundo que os rodeia, que sirvam como formas de pensar o mundo.  

Ao verem o tema que estavam estudando na escola se relacionar com o jogo ou 

filme preferido, o nível de atenção dobrou. Assim, apresentei para eles outro material, um 

mito que explicava a origem da amoreira: o mito de Píramo e Tisbe, que será melhor 

explicado em um capítulo à parte. Pedi que eles lessem. Apesar de terem ficado mais 

dispersos na leitura, eu aproveitei o momento para anotar no quadro a primeira atividade 

que faria com eles: dicas e pontuações de como criar um mito e quais as características 

que um mito teria de ter. Como mais uma vez o tempo não estava a meu favor, pedi que 

eles dessem uma pausa na leitura e anotassem o que estava no quadro. Quando eles 

terminaram, falei que eles iriam criar os próprios mitos e, foi nesse momento que segui o 

restante da aula com a professora de inglês. Por conta do tempo, eu fui explicando as 

características de um mito enquanto explicava a história que eles tinham lido. Então, 

perguntei se o mito lembrava algo para eles, automaticamente uma menina falou que 

lembrava da história de Romeu e Julieta, fiquei impressionada por ela ter ligado as duas 

histórias tão rapidamente. A sala então começou novamente a ficar inquieta e eu não 

consegui mais chamar a atenção deles a parti dali, percebi que já estavam cansados e 

já estava quase dando o horário para eles irem para casa.  

A confusão maior partiu da formação das equipes para criar um mito. Eles 

demoraram para se organizar, mesmo eu tentando mediar. O que aconteceu foi que, 

como algumas pessoas ficaram sem equipe, pedi que elas se juntassem e formassem 

um grupo. Uma menina não aceitou isso e começou a chorar, mesmo eu tentando 

argumentar sobre o assunto. Para que eu pudesse organizar melhor, anotei o nome de 

todos os grupos e convidei a menina que estava chorando para conversar comigo e ela 

aceitou, fui para um canto da sala e aconselhei da melhor maneira que pude sobre o 

trabalho de equipe e sobre a melhor maneira de se resolver um problema e, quando 

acabei de falar, percebi que ela tinha se aclamado. No entanto, o sinal da escola tocou 



64 

 

informando que a aula tinha acabado. A problemática do trabalho em equipe é explicada 

por Teixeira e Reis (2012, p, 183-184), elas falam que: "Um dos passos mais difíceis para 

o professor que utiliza a aprendizagem cooperativa é, de alguma forma, o processo de 

distribuir os alunos por grupos, alterando a disposição das carteiras sempre que 

necessário, e fazê-los começar a trabalhar. Se esta fase não for planeada e gerida 

cuidadosamente, pode gerar confusão. Por isso, as primeiras tentativas de aprendizagem 

em grupo poderão decorrer melhor se o professor planear a ação, ou seja, definir e exigir 

regras e procedimentos bem estruturados."  

Trago aqui algo importante: O auxilio que o professor presta para seus alunos. 

Pude perceber que, em uma sala de aula, se um único aluno desvia muito da dinâmica 

do que está acontecendo, a turma toda acaba sendo afetada. Não digo aqui, em hipótese 

nenhuma que um professor deva ter sua formação também como um psicólogo, médico 

ou qualquer outra área que se distancie muito da que ele atua, no entanto, é preciso 

saber conduzir os alunos da melhor maneira para que estes tenham o desenvolvimento 

esperado em sala de aula. Partindo agora para a segunda aula no Aurelino, no dia 

11/04/2019, ocorreu do mesmo modo, no sentido de que eu realizei as mesmas ações, o 

que se modifica aqui é a reação dos alunos. Percebi que elementos externos interferem 

bastante em uma aula pois, eu estava, nesse dia específico, começando a ficar doente e 

não estava, diga-se de passagem, na minha melhor forma. No entanto, não poderia 

atrasar o cronograma de aulas do colégio, isso interferiria diretamente no acordo de 

planejamento que fiz com a escola. Mesmo assim, a aula correu normalmente. Percebi 

que, ao perguntar sobre o assunto da última aula eles sentiram um pouco de dificuldade 

em recordar. O ponto de auxílio aqui foi apresentar as imagens que tinha mostrado na 

aula anterior, ou seja, a apresentação de imagens sobre o tema foi algo que funcionou 

muito bem para essa turma. Outro ponto interessante foi que, quando eu comecei a 

recordar o nome de alguns deuses com eles, uma menina falou que se tivesse uma prova 

sobre o assunto ela teria bastante dificuldade em responder. Isso é interessante, pois é 

o sistema que a maioria das escolas utiliza, a realização de provas para obtenção de 

notas e sua posterior avaliação. Isso não tem problema nenhum, porém, o que ocorre é 

que o aluno não enxerga isso de uma maneira prática: “preciso estudar para obter 

conhecimento de mundo e, quando realizar a minha prova vou analisar onde posso 
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melhorar”. Infelizmente isso não acontece dessa maneira, principalmente para as 

crianças em fase de transição. 

O aluno nessa idade começa a ter uma autocrítica mais amplificada e, ao ver uma 

nota ruim que ele/ela tirou em uma avaliação, não irá ter uma reflexão voltada para o lado 

racional da coisa. Só trouxe esse ponto aqui como um fato que pode ser melhor refletido 

em uma pesquisa posterior. O que questiono aqui é: se compreendermos “avaliar” como 

“dar um valor” qual seria a melhor forma de conduzir um aluno por uma matéria e, depois 

de determinado caminho percorrido, dar-lhe um valor devidamente justo? No entanto, 

como já foi dito, isso é uma discussão para um outro momento. Retomando para esse 

dia específico de aula, eles estavam mais agitados e a professora Lorena precisou 

chamar atenção mais vezes para que eles acalmassem mais os ânimos. Em 

contrapartida, no momento que entreguei para eles o texto do mito eles ficaram 

extremamente quietos e leram tranquilamente enquanto eu fazia as anotações no quadro, 

na mesma dinâmica do colégio Simonton. Mas, no momento em que revelei que eles 

teriam que construir um mito a reação geral foi de negação. Tentei explorar isso 

questionando da seguinte maneira: “Mas vocês me falaram na aula passada que 

gostavam de imaginar... Lembram disso?”, porém eles negaram e percebi que eles 

tinham uma aversão a escrita. A segunda aula acabou com essa questão: como continuar 

uma atividade já planejada se os alunos se sentiram acuados? A terceira aula dessa 

turma ocorreu no dia 25/04/2019, depois de já ter ocorrida a quarta aula no Simonton, 

mas, somente por questões de dar uma continuidade mais fluida no texto, irei apresentar 

como resolvi o problema anteriormente citado e depois falarei sobre a quarta aula 

ocorrida no colégio Simonton. Nessa terceira aula, então, relembrei sobre o mito que 

havia levado para eles lerem (Píramo e Tisbe), mostrei a fotografia que apresentava uma 

pintura que o artista Pierre-Claude Gautherot, em 1799, tinha feito inspirado no mito e, 

outra questão interessante surgiu desse ponto. A pintura apresentava o casal da história 

em seu momento final e, a pintura apresentava os dois personagens nus e muitos da 

turma ficaram desconcertados por causa disso. Expliquei que, para o período, o estilo da 

pintura era completamente compreensível, já que pertence ao período neoclássico. O 

neoclassicismo foi um movimento artístico que ocorreu em meados do século XIX e que 

buscou resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade Clássica: 
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Grécia e Roma. Levei na esportiva para que a aula tivesse continuidade. Mas o ponto de 

interesse aqui é relacionar isso com a idade dos alunos em questão.  

Pesquisas que tomam esse direcionamento mostram que, aproximadamente aos 

13 anos, é a idade que o adolescente se encontra inserido no amadurecimento sexual, 

além de ocorrer uma mudança, também, em seus ideais. Como minha pesquisa se 

desenvolveu com alunos que estavam nesse processo de amadurecimento geral, na 

puberdade. Foi possível perceber, também, outra característica marcante dessa idade 

com relação a atividade de imaginação: a retração dos interesses que estes adolescentes 

tinham na primeira infância. Nessa época, o desenvolvimento da razão e da fantasia 

estão posicionados em extremos, somente com o passar do tempo é que ocorre um 

processo de adaptação onde a imaginação deixa de ser pura e mistura-se com as 

condições racionais. Segundo Vygotsky:  

 

A imaginação criadora entra em declínio – esse é o caso mais comum. 
[...] a maioria, aos poucos, entra na prosa da vida prática, enterra os 
sonhos de sua juventude, considera o amor uma quimera etc. Isso, no 
entanto, é uma regressão e não um aniquilamento, porque a imaginação 
criadora não desaparece completamente em ninguém, ela somente 
transforma-se em casualidade. (2009, p. 49) 
 

É nesse período de transição que ocorre a reestruturação da imaginação onde a 

mente se encontra num estágio de instabilidade e estabilidade, ou seja, é algo que está 

em processo de transformação e estruturação. É nesse contexto que o amor pelo 

desenhar perde velocidade, se não for pela exceção dos adolescentes que recebem 

estímulos extra, a regra é que o adolescente perde essa vontade aos poucos e isso 

acontece a partir do momento em que aquele indivíduo começa a ter uma visão crítica 

para com suas produções artísticas. Em contrapartida, porém não muito distante dessa 

realidade, cresce a vontade de realizar, desse adolescente, criações literárias e, mais 

uma vez, esse processo de autocrítica burla novamente o processo de criação e o 

adolescente fica demasiado insatisfeito com seus escritos. É importante compreender 

esse processo pois esse fato foi pertinente na experiência que tive nas escolas, e será 

demonstrado mais adiante. Prosseguindo com a terceira aula no Aurelino, fiquei 

emocionada com um relato de uma menina. No decorrer da aula, essa menina em 

especial, comentou que achou na casa de uma prima um livro que falava sobre mitologia, 
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ela disse que explicou tudo o que ela já havia aprendido nas minhas aulas de mitologia 

para essa prima. Creio que palavras não sejam suficientes para explicar o que senti no 

momento. Eu a parabenizei muito e perguntei como ela tinha se sentido ao explicar um 

assunto novo para alguém que não estava presente nas aulas e ela respondeu, ainda 

empolgada, que a sensação foi muito boa. Prossegui falando para os outros alunos da 

turma que era assim que eles também deveriam se sentir ao aprender um assunto novo 

e levar para além da escola, e então, todos assentiram. 

 Prosseguindo com essa aula e, agora sim, tratando da resolução do problema que 

os alunos apresentaram com relação a escrita, caso este que foi explicado pela reflexão 

sobre como o adolescente se torna mais autocrítico para/com suas produções, fui falando 

algumas coisas para tentar convencê-los a escrever os mitos. Falei que sempre abordaria 

os assuntos de maneira leve, que o tema da aula era extremamente simples, e com isso 

eles foram se acalmando e relaxando mais. Consegui contornar uma situação tensa 

através de um diálogo falado “na língua deles”, ou seja, nada de termos técnicos, 

somente uma boa conversa para conduzir e mostrar que nada era tão complicado o 

quanto eles achavam que era. Com isso consegui explicar melhor como ocorreria o 

trabalho em equipe para a criação dos mitos. Daí surgiu outra problemática: os alunos se 

recusavam a montar as equipes. Como eu sabia que o tempo da aula era extremamente 

curto e, como já tinha passado pela experiência da montagem dos grupos na turma do 

colégio Simonton, simplesmente falei que teriam de ser, no mínimo, duplas. Nisso as 

coisas foram se adaptando melhor. Mesmo assim, dois meninos que ficaram sem uma 

dupla se recusavam a unirem-se e formar uma dupla, percebi que essa questão era 

realmente um problema para todos e fui tratando da melhor maneira possível, explicando 

que seria uma dinâmica em grupo e que eu estaria sempre ajudando a todos. Para 

resolver o problema desses dois meninos, especificamente, falei que eu faria parte da 

equipe deles, se eles se juntassem, somente assim eles concordaram. 

Percebi essa aversão ao trabalho cooperativo, no entanto, estimulei essa 

cooperação pois, o cérebro humano utiliza do ato de combinar para formar um produto 

final da imaginação que não é encontrado na realidade, mas que se baseia na realidade, 

em experiências que a pessoa vivenciou, mesmo quando essa experiência tenha 

acontecido com outra pessoa. Não podem ser deixados de lado os 
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sentimentos/sensações que estão presentes nos momentos em que ocorrem essas 

experiências. Isso se dá por diversos meios de vivência da pessoa, não somente na 

escola ou em casa, mas a relação humana em si e, para a criação de um mito em equipe 

isso se faz essencial. Percebi também, mais uma vez, a problemática com a escrita 

quando, em um grupo, um menino pegou um dos livros sobre mitologia que eu tinha 

levado e estava tentando transcrever um mito, então fui conversar com ele e falei que ele 

poderia pegar como base um mito que estivesse no livro, mas que seria interessante ele 

criar algo único, com isso ele foi começando a pensar sobre o que faria e, no final das 

contas escreveu o próprio mito. Observo aqui o quanto é importante oferecer aos alunos 

uma gama de conteúdos relevantes para que eles possam ter um estímulo maior e, 

assim, se sintam mais confiantes para produzir algo. Foi na quarta aula que eles 

finalizaram os mitos. 
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9. O ato da criação: Sentimento e pensamento em movimento!   

 

 

As maneiras de pensar sobre a vida podem ser vistas de dois modos distintos: no 

primeiro modo, é possível esclarecer o assunto abordado por meio do diálogo, já no 

segundo caso não é possível esclarecer o assunto de modo direto, sendo necessária a 

ajuda de um conto, este é, então, realizado por meio de uma história e utiliza uma 

linguagem figurativa e emocional. Os mitos/contos têm o poder de, segundo Vygotsky 

(2009, p. 34): “[...] exercer essa influência sobre a consciência social das pessoas porque 

possuem sua própria lógica interna.” A lógica interna de um mito é a relação que ele 

estabelece entre o seu mundo interno próprio e o mundo externo. Em suma, são os 

elementos que foram retirados da realidade, combinados e estruturados em uma lógica 

interior. Quando essa imaginação se torna realidade, ou seja, quando sai do mundo 

interno e é posto no mundo externo como produto de uma fantasia, o mito segue uma 

lógica com características reais, porém, composta de maneira fabulosa. Segundo 

Vygotsky (2009, p. 22): “Somente as representações religiosas e místicas sobre a 

natureza humana atribuem a origem das obras da fantasia a uma força estranha, 

sobrenatural, e não à nossa experiência” 

 Após esse complexo processo de captação de estímulos externos, absorção de 

experiência e reelaboração desse material é que se tem um produto fiel de uma criação. 

O que explica, por exemplo, o prazer pelo exagero que as crianças têm. A vontade de 

ampliar tudo o que é notável e extraordinário visto pela criança resulta em um magnífico 

exagero, que está ligado ao pensar grande, pensar alto, imaginar sem contenção. Essa 

necessidade de ampliar da criança é associada ao desejo de descobrir o mundo que os 

cercam e isso faz movimentar a imaginação. Todo o fruto da imaginação de uma criança 

está sempre relacionado ao meio em que ela vive, no tempo-espaço em que se encontra 

e todo o processo histórico anterior a existência dessa criança é indispensável para 

determinar as condições físico-psicológicas ideais para o processo de criação, pois, de 

acordo com Vygotsky (2009, p. 31): “Tanto o sentimento quanto o pensamento movem a 

criação humana” Portanto, o momento de criação do mito foi algo bastante curioso em 

ambas as turmas. No dia 16/04/2019 dei a quarta aula no colégio Simonton, no começo, 
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como de costume, retomei o assunto apresentando para eles a fotografia da pintura do 

mito que foi apresentado na aula anterior, houve bastante discursão na sala e vários 

comentários sobre o mito.  

 Quando terminamos essa parte, pedi que eles se juntassem em grupos, os 

mesmos da aula anterior, percebi que a menina que não tinha concordado em participar, 

da última vez, no grupo que ela tinha ficado, dessa vez se sentou com sua equipe e levou 

o trabalho adiante, ou seja, a conversa que tive com ela surtiu um efeito positivo e, 

naquele momento, percebi que ela estava bem mais centrada. Com isso, fui dividindo 

meu tempo para poder auxiliar cada equipe e, sempre que podia, lembrava a todos sobre 

o trabalho ter que ser feito com a participação de toda a equipe. No geral, eles se 

desenvolveram muito bem e fluíram tranquilamente. Os trabalhos seguem abaixo e o que 

está marcado de vermelho são somente correções gramaticais: 

 

 
Equipe: Yuna Nzila, Thomas Gomes dos Santos, Wendy, Junior, Henrique e 

Jaqueline  

Título: A torre Eiffel 

 

“Ela foi fundada por um Deus muito poderoso, pois ela ganhou o oscar de ser tão 

poderosa cada vez mais. Ele era tão poderoso que as pessoas adoravam tanto ele que 

ele se transformou na torre Eiffel. Por isso que existe essa torre em Paris.” 

 

Equipe: Renan, Kauan, Miguel, João Guilherme e Robson 

Título: A Deusa dos Metais 

 

“Era uma vez, há muitos e muitos anos, existia uma deusa de milhares de braços, cinco 

cabeças e três pernas, presa em um vulcão. Passou dois meses e o vulcão entrou em 

erupção, antes disso, ela tinha saído para comer, ela encontrou 37 dinossauros, ela 

soltou a sua lava quente e só atingiu 20 dinossauros, o resto da lava caiu em cima da 

pedra gigante e quando ela viu, a pedra se transformou em ferro. É por isso que existe 

ferro hoje em dia.” 
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Equipe: Georgina, João Pedro, Kiara, Gabriel e Elisael 

Título: O deserto escaldante 

 

“Era uma vez, isso veio de Zeus na mitologia grega, nasceu o deus Ventulania que era 

metade homem e a outra metade mulher. Viviam num deserto calorento e queriam água, 

estavam com muita sede. Ele era tão forte que soprou e cavou um buraco na areia que 

fez surgir água e ele percebeu que era deus da água e do vento e por isso que surgiu a 

água e o vento.” 

 

Equipe: Larissa, Sabrina, Alexandre e Ângelo 

Título: Livro das histórias  

 

“O livro das histórias tem muitas histórias interessantes. O livro surgiu pelos artistas que 

gostavam de escrever livros. Então chegou uma fada muito linda que criou muitas 

páginas e colou, tornando-se um livro muito legal e diferente. Era seu primeiro livro na 

história. E ela criou mais e mais, porque ela gostou da ideia que (ela) teve. E foi o primeiro 

livro mais interessante do Brasil inteiro. Por isso existe o livro hoje em dia.”  

 

 

Já a quarta aula do colégio Aurelino Mário ocorreu no dia 02/05/2019, foi nesse 

dia que eles conseguiram finalizar os mitos. Percebi que inicialmente eles tiveram um 

pouco de dificuldade, mas depois conseguiram desenvolver com uma maior facilidade. 

Desta vez, como os alunos estavam mais concentrados e focados com a atividade e 

consegui lavar a aula tranquilamente. Sobre as considerações do trabalho em equipe 

dessa turma, uma menina que fazia parte de um grupo quis sair para fazer seu mito 

sozinha, então fui conversando com a equipe e falando que é completamente normal que 

ela não tenha se identificado com o mito daquela equipe e perguntei se ela gostaria de 

mudar de equipe, para que ela não fizesse sozinha, a aluna aceitou e a equipe que ela 

deixou pensou que teriam que fazer outro mito, já que uma das integrantes teria saído, 

mas expliquei que elas não precisariam alterá-lo se não quisessem e elas 

compreenderam. O que pude perceber foi que, de maneira geral, todos os grupos além 
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de realizarem a produção do mito por escrito fizeram também desenhos referentes aos 

mesmos, eu os deixei produzir, mesmo sabendo que a intenção no momento seria 

somente a escrita e que, posteriormente, trabalharíamos com os desenhos. No entanto, 

percebi que os mitos fluíam mais facilmente quando eles também pensavam em uma 

representação do que escreviam, portanto, estimulei que eles fizessem os desenhos. Isso 

também gerou o lado positivo de que, os grupos que já haviam terminado não ficassem 

inoperantes enquanto as outras equipes terminavam. 

Algo interessante é que, como já foi visto, nessa idade a autocrítica aflora de 

maneira que chega, em alguns casos, interromper a produção artística de um 

adolescente. Nessa aula, os alunos me pediam para fazer o desenho que eles queriam 

sobre o mito, então eu intervia de modo a auxiliar e a deixar claro que eles que teriam de 

fazer os próprios desenhos, pois muitos falavam “ah, é porque eu não sei desenhar!”. Por 

conta do tempo da aula, eu auxiliei os desenhos dos alunos que pediam em forma de 

pequenos esboços e de questionamentos do tipo “o que você imagina quando pensa 

nesse objeto?”, “qual o formato que ele tem?”, entre outras dicas. Chegando nesse ponto 

das produções, percebi que a problemática com relação a escrita se esvaiu de forma 

gradativa. Uma menina, por exemplo, ao entrar na sala nesse dia, falou que já estava 

com o mito pronto, que tinha feito em casa. Algo muito importante e interessante que 

aconteceu durante as aulas foi com relação a participação de uma menina. Escolhi falar 

sobre isso separadamente dos escritos anteriores, pois é algo que deve ser visto de uma 

maneira minuciosa. Desde a primeira aula que eu dei no colégio Aurelino Mário, havia 

uma aluna que não se pronunciava nas aulas foi a aluna que mencionei anteriormente e 

que não participava ativamente das aulas como os outros, mas que, de acordo com a 

diretora, não tinha nenhum tipo de deficiência motora e/ou física, ela apenas não falava, 

e não no sentido que ela era muda, ela só não se pronunciava nas aulas/na escola. Trago 

esse fato nesse momento, pois não queria fragmentá-lo no decorrer do que citei sobre as 

aulas anteriormente. 

 Nas quatro aulas que se procederam, ela não sentou nos tatames, foi apenas na 

última aula que ela trabalhou com uma equipe. Nas aulas anteriores, eu sempre tentava 

trazê-la para junto dos colegas, mas ela não aceitava, então resolvi deixá-la mais à 

vontade, ou seja, não insistia o tempo todo, somente em momentos oportunos. Na 
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terceira aula, por exemplo, levei as imagens para que ela pudesse ver também, já que 

todos os alunos estavam reunidos no meio da sala sobre o tatame e ela sempre se 

sentava ao fundo da sala sozinha. Creio que, somente na segunda aula que ela sentou 

um pouco mais próxima, na terceira aula, retornou a sentar no fundo da sala. Percebi 

também que, na terceira aula, ela já prestava mais atenção no assunto que eu estava 

explicando. No dia da produção dos mitos, algo extraordinário aconteceu, essa menina 

se recusava a fazer o mito, não queria fazer em equipe e também não queria fazer 

sozinha. Tentei conversar e falar que a produção era algo simples e que eu estaria 

ajudando o tempo todo, mesmo assim, ela não fez. Com isso, vieram duas colegas e 

fizeram o mito por ela e, também sobre ela! Fiquei surpreendida, elogiei a ação das duas 

meninas e falei que é importante ajudar os colegas e ser ajudado também. Em um 

momento na quarta aula, quando apresentei novamente os desenhos que eu tinha feito, 

chamei essa menina para observar mais de perto, já que, da primeira vez que eu mostrei, 

ela estava afastada da turma e, tinha ficado com a dúvida se ela tinha visto de maneira 

clara. Trago esse relato pois, como já mencionei, é importante se preocupar em saber se 

todos os alunos estão conseguindo aprender o assunto através do método que está 

sendo utilizado e, mais importante ainda é saber se todos os alunos estão se sentindo 

contemplados por esse método. Mas, foi na última aula que eu realmente me surpreendi, 

essa menina sentou no tatame sem que eu precisasse insistir, participou da pintura em 

equipe e, ainda por cima, foi para a frente da câmera no momento da entrevista! Isso foi 

bem emocionante, pois mesmo que ela não tenha falado nada em todos as aulas, a ação 

de participar junto com a turma partiu dela, isso é importante porque percebi que consegui 

deixá-la confortável suficiente para participar mais da aula, no sentido de se aproximar 

mais dos outros alunos, de mim e, logo, do assunto abordado, voluntariamente. As 

produções dos mitos seguem abaixo e o que está marcado de vermelho são, como já 

mencionei anteriormente, as correções gramaticais: 
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Equipe: Felipe, Tales e Mercislan  

Título: Apolo o Deus da Luz  

 

“Apolo era o Deus da luz. Era uma vez um rapaz que se chamava Apolo e era filho do 

Deus Zeus, e o seu maior inimigo era hades o Deus dos mortos. Na manhã seguinte seu 

pai tinha mandado ele trocar a lâmpada, aí ele tirou a velha e quando ele fechou os olhos 

e se concentrou começou a sair raios da sua mão e ele acendeu a lâmpada velha. No dia 

seguinte hades invadiu a cidade onde Apolo morava com seu exército de mortos e lutou 

contra Zeus e Apolo fugiu no meio da luta e disse: “Como eu vou sobreviver sem o meu 

pai?” Aí ele foi para uma floresta e ele chegou com fome, aí ele disse: “Como eu vou 

comer?” Aí ele começou a procurar, e se dedicar e tentar soltar raios para tentar lutar 

contra hades, aí ele voltou para casa e viu Zeus morto. Se sentiu com raiva e se dedicou 

mais ainda. E no dia seguinte ele foi até o reino e lutou com hades e ele derrotou hades 

e vingou o seu pai, foi aí que ele viu que o reino estava escuro e ele pegou vários potes 

e soltou raios dentro e criou a luz. Fim.” 

 

Equipe: Levi, Professora Camila e Marcos  

Título: Por que existe o intervalo na escola? 

 

“Era uma vez um semideus que se chamava o deus do tempo. Um dia ele estava 

estudando e ele percebeu que os alunos estavam chateados e entediados. Aí um dia um 

amigo dele pediu que o semideus criasse o intervalo para que os outros alunos pudessem 

descansar e se divertir. O semideus gostou de ter criado o intervalo e é por isso que 

existe o intervalo. E o nome da cidade é: Olimpo, a cidade dos deuses. Fim.” 

 

Equipe: Ana Fernanda, Yasmin, Clara e Lorena  

Título: Atividade interpretação de texto 

 

“Era uma vez uma fada que se chamava Malévola. Ela fez uma boneca e ela deu para 

uma menina que não era fada e a menina ficou muito feliz e é por isso que existem 
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bonecas. A menina não gostava de outros brinquedos, por isso que a fada fez essa 

boneca para a menina que ficou muito feliz.”  

 

Equipe: Geisiane e Mariana  

Título: O mito das cores  

 

“Era uma vez um homem chamado Apolo, ele vivia no mundo preto e branco, ele já estava 

cansado daquele mundo, então ele criou uma máquina que derretia as cores. Então ele 

viajou pelo mundo com esta máquina, e por onde ele passava, ele coloria. E por isso o 

mundo é colorido.” 

 

Equipe: Thalita, Micaele e Kailane  

Título: O mito sobre o livro 

 

“Um menino chamado Marduk, ele era filho de um rei chamado Assum que era pai dos 

deuses e protetor da cidade de Uruk e o nome da mãe dele era Vshtar, ela era deusa do 

amor e protetora da cidade de Babilônios. Um dia o menino chamado Marduk falou para 

o seu pai: “Pai, o senhor já viu um livro?” Aí o pai dele respondeu: “Eu não sei o que é 

um livro!” E o filho dele respondeu: “Pai, eu vou explicar como eu vou fazer o livro, eu vou 

falar onde os deuses moravam!”. Os deuses moravam em templos. Cada cidade possuía 

vários templos sendo o maior deles o do principal deus da cidade, na cidade de Uruk, por 

exemplo, o maior templo era o de Assum, que era o pai de Marduk, o protetor da cidade. 

Os fiéis iam ao templo e ofereciam aos deuses, ali representados por uma estátua, uma 

ou várias refeições por dia. A oferenda era acompanhada de uma prece e tinha como 

objetivo “acalmar” os deuses e conseguir a ajuda dele ou dela. E assim o pai de Marduk 

e a mãe ficaram muito felizes por eles terem um filho muito inteligente. E foi assim que o 

livro dos deuses foi criado e o autor do livro dos deuses foi Marduk. Fim.” 

 

Equipe: Vitoria G, Vitória C, Samara e Marcela.  

Título: O Mito do Castelo Doce 
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“Era uma vez, um lugar chamado Tiabu, esse lugar se encontrava debaixo de um vulcão 

onde vivia a princesa chamada Dorieli e ela era tão bela que todos se apaixonavam por 

ela. Naquele vulcão, há muitos anos atrás, havia ali embaixo uma goma tão grande que 

cobria todo o castelo, a princesa dos doces precisava de ajuda para descobrir o que era 

aquilo, então pediu ajuda ao deus Lac, seu pai, o maior de todos os deuses. Lac levou 

seus guardiões, então quando chegaram lá, viram toda aquela goma, só que não tinham 

o que fazer para descobrir o que era aquilo. Eles faziam muitas magias, só que nenhuma 

dava certo. Mas, eles não paravam de tentar descobrir o que era aquilo. Então, teve um 

dia que ele fez a pior magia que deu certo, então todos souberam o que era aquela goma. 

Foi assim que descobriram o chiclete e viveram felizes para sempre. Fim.” 

 

Equipe: Emilly (ajuda de Ana Fernanda)  

Título: Fada Emilly  

 

“Sabe por que que o nome Emilly existe? Porque uma fada tem uma filha com o nome 

de Emilly, porque esse nome significa rosa, antes as rosas tinham o nome: Emilly.” 

 

(Versão da história por Yasmin) - Falando sobre rosa 

 

“Era uma linda rosa que ficava no jardim, e a rosa era muito, mais muito bonita e todos 

os dias eu ia lá ver a rosa e o nome da rosa era Jasmin e a fada Jasmin gostava de cuidar 

da rosa. Por isso que existe o nome da rosa.” 
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10. Explorando as possibilidades de criação: Em uma pequena caixinha de fósforo 

cabe uma grande história! 

 

 

Para a última aula de ambas as turmas, planejei que eles fizessem uma produção 

artística com base nos mitos produzidos e, para dar um exemplo da atividade, levei para 

as duas turmas uma caixinha que eu pintei inspirada no mito de Píramo e Tisbe (Figura 

13). Além de produzirem, eles também foram entrevistados, levei uma câmera e montei 

em um canto da sala, alguns tatames para representar esse lugar específico de entrevista 

pois, gostaria de saber o que eles acharam das aulas. No dia 03/05/2019, realizei essa 

última aula com os alunos do colégio Simonton. Comecei a explicar como seria a 

dinâmica da aula. No começo eles ficaram receosos de serem filmados, mas depois, fui 

conversando sobre e, aos poucos eles perderam mais a vergonha e falaram 

tranquilamente na frente da câmera. Organizei a sala da seguinte maneira: reuni os 

grupos que tinham feito os mitos, pedi que eles compartilhassem com os colegas os seus 

contos e, logo após, entreguei o material de pintura (dividi as tintas em pratinhos para 

que eles compartilhassem) (Figuras 14 e 15), aos poucos, fui chamando os grupos para 

esse “bate-papo” na frente da câmera. No momento de entregar as caixinhas falei que o 

número de caixinhas estava contado, seria uma caixinha para cada aluno, pois, haviam 

sobrado somente três a mais e não seria justo que somente alguns alunos tivessem duas 

caixinhas e o restante somente uma. No entanto, poucos questionaram sobre isso, pois 

percebi que eles lidaram muito bem com os “erros” na hora de pintar. Salientei que a 

pintura era individual, dentro da caixinha eles teriam de pôr o título do mito da equipe, o 

nome individual de cada um e que a pintura deveria ser uma algo que estivesse presente 

no mito que foi produzido pelo grupo.  
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Figura 13: Caixinha de fósforo feita por mim, inspirada no mito de Píramo e Tisbe, como exemplo para a 

atividade que eles fariam em seguida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Último dia de aula no colégio Simonton – Pintura na caixinha de fósforo 
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Figura 15: Último dia de aula no colégio Simonton – Pintura na caixinha de fósforo 

 

 

No momento da filmagem eles se sentiram um pouco acuados, mesmo eu falando 

sobre como faríamos e que seria algo bem simples. Uma estratégia nesse momento foi 

pedir que eles levassem consigo as pinturas que estavam fazendo e conversassem 

comigo, na frente da câmera, enquanto pintavam, isso ajudou bastante. Quando 

terminaram, colamos as caixinhas num painel de madeira (Figura 16) para que todos 

pudessem contemplar o trabalho realizado. Esse mural ficou dentro da sala em um lugar 

que todos tivessem acesso. Quando tudo terminou, entreguei para eles uma pequena 

lembrancinha como forma de agradecimento: as pinturas que eu tinha feito dos deuses 

só que com o tamanho reduzido de 07cm X 05cm (Figura 17) e tiramos uma foto juntos 

(Figuras 18 e 19), eles amaram! Um ponto interessante aqui foi que um menino estava 

bem ansioso para me mostrar o seu caderno de desenho e, assim que a aula terminou 

ele pegou o caderno e me mostrou. Identifiquei alguns desenhos que foram feitos 

inspirados em desenhos animados que eu também tenho grande apreço, quando o aluno 

soube que eu também gostava daquele tipo desenho, aí foi que ele se empolgou em me 

mostrar. Fiz questão de observar e analisar todos calmamente, para ele perceber que eu 
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realmente estava ali presente, observando com cuidado e não de qualquer jeito. Falei 

para ele buscar se aprimorar cada vez mais e praticar sempre que possível, buscando 

novas possibilidades. 

 

 
Figura 16: Fotografia do painel do colégio Simonton com todas as caixinhas coladas. 

 
 

 
Figura 17: Fotografia dos cartões que fiz como lembrancinha para entregar aos alunos de ambos 

colégios. 
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Figura 18: Fotografia do momento da entrega da lembrancinha para os alunos do colégio 

Simonton. 
 

 
Figura 19: Foto da turma do 6º ano do colégio Simonton com o painel. 

 

Nessa idade, o adolescente, manifesta dois tipos de imaginação, a plástica 

(constituída de elementos externos) e a emocional (constituída por elementos internos). 
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A manifestação de ambas pode projetar nesse adolescente lados positivos e negativos, 

trazendo-o ou afastando-o da realidade. A atividade de criar algo demanda de um desejo 

de querer transmitir sentimentos/sensações ou ideias que não podem ser expressadas 

por meio das palavras, essa criação só pode ser impulsionada por meio da imaginação 

e, como já foi visto, em uma determinada idade esse fantasiar é arrefecido e isso reflete 

no desejo do desenho. Em seus estudos, Vygotsky fala que o processo do 

desenvolvimento do desenhar infantil está dividido em estágios e cada um deles assume 

uma característica própria. Primeiro o desenho é apenas uma representação 

esquemática do objeto, depois, começa a surgir nesse desenho algumas formalidades, 

ou seja, o desenho começa a ganhar traços mais semelhantes com a realidade. Logo em 

seguida o desenho é apresentado de maneira verossímil e real, porém, ainda não 

apresenta uma perspectiva. No último estágio, o desenho além de ser uma representação 

fiel do real, apresenta uma perspectiva e transmite certo movimento. Partindo dessa 

análise, com as profundas mudanças que os adolescentes passam, o último estágio se 

inicia a partir dos 11 anos. Esse estágio de detalhamento do desenho está ligado a reação 

do adolescente com a sua imaginação criadora, agora, ele não mais se sente satisfeito 

com uma simples atividade de criação, nessa fase o adolescente sente a necessidade 

de adquirir cada vez mais conhecimentos e habilidades. 

 Na última aula do colégio Aurelino Mário, no dia 16/05/2019, a experiência não foi 

tão diferente. Do mesmo modo do colégio Simonton, organizei as equipes, debatemos 

um pouco sobre os mitos elaborados por cada equipe e expliquei como ocorreria a 

atividade dessa última aula. O que percebi nessa turma foi um maior medo de “falhar”. 

Um exemplo disso foi na escrita do mito, quando não gostavam do que tinham escrito, 

jogavam a folha fora, pediam uma em branco e começavam novamente. Então, por sorte, 

dessa vez eu tinha uma maior quantidade de caixinhas sobrando e, como houve uma 

demanda muito maior de reclamações ao “falhar”, consegui distribuir uma “segunda 

chance” para quem precisava. Até mesmo outros que apenas queriam mais caixinhas 

para pintar, ou seja, tiveram alunos que fizeram até duas representações do mito, de 

tanto que gostaram da experiência: uma para colar no mural e a outra queriam levar para 

casa consigo, como uma lembrança. Um menino em especial se recusou a pintar na 

caixinha num primeiro momento pois, no dia da produção do mito ele tinha faltado. Bom, 
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eu tentei insistir para que ele fizesse uma pintura, que ele tentasse, no entanto, ele não 

cedia, deixei ele mais à vontade e fui ajudar os outros, quando menos percebi, lá estava 

ele pintando a caixinha e, ainda por cima, em grupo! Ele fez um pontilhismo incrível com 

várias cores e eu o estimulei, pedindo que ele pesquisasse mais sobre esse assunto em 

casa, ele assentiu. Ele também não quis ser filmado, mesmo que eu tenha insistido muito 

para que ele participasse da entrevista, creio que foi o único da turma que não apareceu 

na filmagem. 

 Da mesma maneira que fiz na turma do Simonton, fui chamando os grupos para ir 

dando seus relatos na frente da câmera. Eles também estavam com vergonha e, através 

do diálogo, também consegui acalmá-los, mas, eles preferiram ir sem a caixinha que 

estavam pintando. Conversaram tranquilamente, apesar de toda vergonha que tinham 

ficado. No final, colamos as caixinhas no mural (Figura 20) e deixamos em um lugar 

específico da sala para que eles pudessem contemplar e entreguei a lembrancinha para 

eles, da mesma maneira que fiz no colégio Simonton, os desenhos que fiz só que em 

tamanho reduzido, eles pularam de felicidade. Percebi que eles ficaram satisfeitos com 

as aulas quando, de repente eu escuto “palmas para a professora Camila!”, e eu retruquei 

“palmas para vocês também!”, para que eles soubessem que eu estava orgulhosa de 

todos pelos maravilhosos trabalho que fizeram. Por fim, tirei uma fotografia com a turma 

(Figura 21). Percebi que essa idade precisa de uma espécie de balança onde os pesos 

entre o cultivar a imaginação e a absorção de cultura precisam estar equilibrados. Como 

é nessa idade que se inicia, também, o pensamento do “trabalho produtivo”, se faz 

necessária a apresentação de uma técnica para com os exercícios de criação pois, dessa 

forma, o adolescente domina o material oferecido e é automaticamente impulsionado 

para pensar sobre o que lhes fora oferecido, elevando assim, a sua atividade laboral 

criativa. O cultivo da atividade criadora na idade escolar se torna, portanto, indispensável. 

Como agente inserida nesse meio, o que pretendi foi desenvolver o exercício da 

imaginação por meio de estímulos para alcançar o objetivo do desenvolvimento de 

personalidades criadoras. 
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Figura 20: Painel dos alunos do 6º C do colégio Aurelino Mário terminado. 

 
 
 
 

 
Figura 21: Foto com a turma do 6º C do colégio Aurelino Mário segurando o painel com as caixinhas de 

fósforo pintadas. 
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11. Píramo e Tisbe: um antigo mito que repercute na atualidade    

 

Nesse capítulo explicarei o porquê da escolha do mito específico de Píramo e 

Tisbe que foi entregue aos alunos de ambas as turmas como um exemplo de mito para 

que os mesmos tivessem uma ideia das partes que um mito é composto e a forma de 

escrita do mesmo. O mito de Píramo e Tisbe pertence a mitologia romana que foi contada 

pelo poeta romano Ovídio no ano 8 d. C. em sua obra ‘Metamorfoses’ que relata as 

transformações ocorridas pelos personagens (humanos e deuses mitológicos) em rios, 

pedras, árvores, animais, entre outros, apresentando a mitologia greco-romana, já que o 

poeta se inspirou nos poetas helenísticos, como Homero e Hesíodo, para compor seu 

escrito, como parte do desdobramento da história do mundo e do homem, e da 

cosmologia no decorrer de suas páginas. Quando Roma invade e conquista a Grécia, os 

romanos, apesar da grande dominação sobre o povo grego, ficaram tão fascinados pela 

mitologia grega que deixaram-se aculturar por ela. Por isso, os deuses presentes na 

mitologia grega têm seu equivalente na mitologia romana contando apenas com poucas 

diferenças na nomenclatura de alguns deuses e rituais específicos. Segundo Funari 

(2002, p. 114): “A religião dos romanos era politeísta e antropomórfica com nítidas 

influências das crenças etrusca e grega. Ao dominar grande parte do mundo conhecido, 

os romanos entraram em contato com diversas religiões e tiveram por elas grande 

respeito. Algumas chegaram a erigir seus templos na própria cidade de Roma. O 

Panteão, ou conjunto de deuses, dos romanos chegou a incorporar alguns dos deuses 

gregos, com nomes trocados para nomes latinos, mas com os mesmos atributos.” Os 

escritos de Ovídio acabaram por influenciar muitos escritores, pintores e escultores, 

incluindo o poeta e dramaturgo William Shakespeare que, de acordo com Diana (2017): 

“[...] possui uma vasta obra com cerca de 40 peças, divididas entre comédias, tragédias 

e peças históricas, bem como poemas narrativos e sonetos. Embora sua obra poética 

seja muito conhecida, o artista adquiriu maior destaque na dramaturgia. Durante 20 anos, 

abordou temas como o amor, os sentimentos, as questões humanas, sociais, políticas, 

sendo sua produção dramática dividida em três fases: Primeira fase (1590-1602): 

escreveu peças históricas, tragédias em estilo renascentista e algumas comédias; 
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Segunda fase (1602-1610): ocupou-se em escrever tragédias e comédias; Terceira fase 

(1610-1616): fase caracterizada por peças menos trágicas, de caráter conciliatório. Na 

tragédia merece destaque as peças: Romeu e Julieta [...]”. Essa última obra mencionada 

de Shakespeare merece uma atenção especial pois, a mesma apresenta semelhanças 

com o mito de Píramo e Tisbe do poeta Ovídio. Para que se compreenda a relação entre 

a peça de Romeu e Julieta com o conto em questão, se faz necessário compreender um 

pouco da tragédia grega, já que a própria peça mencionada é considerada uma ‘tragédia’. 

Segundo Diana (2018): “As tragédias eram textos teatrais que apresentavam histórias 

trágicas e dramáticas derivadas das paixões humanas as quais envolveriam personagens 

nobres e heroicas: deuses, semideuses e heróis mitológicos. Todas elas possuíam uma 

característica comum: tensão permanente e o final infeliz e trágico. Segundo o filósofo 

grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) a Tragédia era um gênero maior capaz de transmitir 

nas pessoas as sensações vividas pelas personagens. Esse processo, definido por ele 

como “catarse”, acontecia com o público que assistia à peça como forma de purificação 

e/ou purgação dos sentimentos. Em outras palavras, a catarse representava uma 

descarga de sentimentos e emoções provocados pela tragédia.” 

De acordo com Piqué (1997, p. 203): “A tragédia grega era na verdade parte de 

uma das principais festividades religiosas anuais que se realizavam em Atenas, as 

Grandes Dionísias Urbanas. [...] A festa na qual eram apresentadas as tragédias gregas 

era em homenagem ao deus Dioniso. Dioniso era um deus ligado a diversas festividades.” 

Portanto, como a obra do escritor inglês Willian Shakespeare é uma ‘tragédia’ e 

considerada um clássico da literatura e, conhecida até mesmo pelos filmes, pinturas e 

tantas outras inspirações criadas a partir do mesmo, eu quis levar para a sala de aula 

algo que estivesse próximo da realidade dos alunos, algo em que todos já tivessem, pelo 

menos, ouvido falar. Foi com esse pensamento que eu levei para eles cópias do mito de 

Píramo e Tisbe (Apêndice B). O fato curioso é que esse conto foi escrito por um poeta 

romano que se inspirou nas produções gregas, daí a importância de levar um mito que 

foi produzido utilizando inspirações de poetas gregos e, posteriormente, sendo usado 

como fonte de inspiração pois, o mesmo contém semelhanças com a obra mundialmente 

conhecida de Shakespeare, Romeu e Julieta. Em ambas as histórias os pais do tão 

apaixonado casal são rivais e os mocinhos da história, Píramo e Romeu têm um fim 
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trágico assim como as belas donzelas Tisbe e Julieta, pois Píramo pensa que sua bela 

amada Tisbe está morta, assim como Romeu vê Julieta caída e supõe que a mesma 

morreu. O mito de Píramo e Tisbe está presente no livro “O livro de Ouro da Mitologia: 

História de Deuses e Heróis” do autor Thomas Bulfinch nas páginas 32 a 34. 
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12. Considerações Finais 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou uma análise sobre a 

representatividade por meio de ilustrações em aquarela. Foi possível perceber que o 

assunto, quando presente no cotidiano dos alunos também provoca essa 

representatividade e auxilia na sua melhor compreensão. Foi possível compreender, 

através de grandes teóricos, e do estudo de campo, como os alunos de uma escola 

reagiam a um determinado assunto quando eram utilizados diferentes materiais 

pedagógicos para explicá-lo, juntamente com uma alteração no ambiente da sala de aula. 

Foi de suma importância abordar o assunto “Mitologia Grega” em sala justamente por ser 

um tema que contém tantos detalhes e, justamente, por este fazer uma ponte entre uma 

era tão distante e produções atuais como filmes, livros, jogos, séries, etc. que são 

encontrados em nosso cotidiano.  

Ao realizar essa pesquisa pude experienciar como é estar imersa em diversos 

ideais e culturas diferentes por apenas estar presente em uma sala de aula. Apesar dos 

alunos estarem em uma idade onde, justamente pela enorme quantidade de energia que 

eles têm, é um tanto complexo manter uma atenção prolongada em um determinado 

ponto, consegui realizar todas as cinco aulas de maneira onde pude explicar e 

exemplificar a mitologia grega, como ela se faz presente em nosso cotidiano e como a 

arte está vinculada a mesma. Ao planejar as aulas, os materiais e o ambiente das salas, 

estudei sobre como estes interferiam na absorção do assunto pelos alunos. Pude 

perceber que, ao variar os materiais que utilizei durante as aulas a produtividade dos 

alunos era amplificada, justamente pelo fato de que uns se identificavam mais as fotos 

impressas e outros ao texto escrito, por exemplo. Por isso, é importante que as escolas, 

de maneira geral, invistam em uma ambientação específica e materiais didáticos 

eficientes para que o ensino seja efetivo nas diversas séries. A prática da leitura também 

deve ser estimulada para auxiliar os alunos em atividades, avaliações, entre outros 

propósitos no decorrer das aulas. 



89 

 

Com isso e, após a realização de dois produtos artísticos pelos alunos (atividades 

propostas para ambas as turmas): a escrita do mito e a pintura na caixinha de fósforo, 

percebi que o assunto tinha sido esclarecido e que eles conseguiram captar o que eu 

expliquei de forma detalhada. Os alunos se mostraram bastante participativos durante as 

aulas e, a maior dificuldade que percebi foi na formação das equipes. O trabalho em 

grupo, o contato humano, para alguns alunos, é um tanto complicado e deve ser 

trabalhado aos poucos para que se consiga inserir esses alunos em um meio social que 

está, também, presente num trabalho em equipe. Enfim, foi uma experiência maravilhosa 

e pretendo, com essa pesquisa, prosseguir com esses estudos sobre outras mitologias 

presentes no mundo e a educação artística em si já que o estudo da arte traz uma 

compreensão de mundo extremamente vasto e complexo e que, além disso, auxilia no 

crescimento intelectual do ser humano ao lhe propiciar uma educação estética. Tudo isso 

para que, aos poucos, no âmbito escolar, tenham mais pessoas esteticamente 

alfabetizadas, algo que o campo artístico está sempre disposto a nos mostrar, basta que 

nós aprendamos a enxergar o que está diante dos nossos olhos, no acontecer de nossas 

vidas.   
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APÊNDICES: 

 

Apêndice A – Lista dos 12 deuses gregos que habitavam o Monte Olimpo, mais Hades.   

 

MITOLOGIA GREGA: A LISTA DOS DEUSES QUE VIVIAM NO MONTE OLIMPO 

ZEUS (NA MITOLOGIA ROMANA: JÚPITER) CONSIDERADO O DEUS DA JUSTIÇA, 

ZEUS FOI O FILHO MAIS NOVO DE CRONOS E RÉIA. É LEMBRADO POR LANÇAR 

RELÂMPAGOS. A MITOLOGIA GREGA O CONSIDERA COMO O PAI DOS DEMAIS 

DEUSES, SENHOR DO CÉU. 

POSSÊIDON (NA MITOLOGIA ROMANA: NETUNO) DEUS DO MAR E IRMÃO MAIS 

VELHO DE ZEUS E DE HADES. ELE É LEMBRADO POR SEU TRIDENTE, CAPAZ DE 

CAUSAR GRANDES TEMPESTADES. 

HERA (NA MITOLOGIA ROMANA: JUNO) A DEUSA DO MATRIMÔNIO E DO PARTO 

FOI CASADA COM ZEUS. ERA A RAINHA DO OLIMPO.  

ATENA (NA MITOLOGIA ROMANA: MINERVA) A DEUSA DA PUREZA, SABEDORIA E 

DA RAZÃO É FILHA DE ZEUS. 

APOLO (NA MITOLOGIA ROMANA: APOLO) DEUS DA LUZ, DAS ARTES, DA 

MEDICINA E DA MÚSICA ERA FILHO DE ZEUS. TINHA O PODER DE FAZER 

PREVISÕES SOBRE O FUTURO.  

ÁRTEMIS (NA MITOLOGIA ROMANA: DIANA) É A DEUSA DA CAÇA E TAMBÉM 

CONSIDERADA A PROTETORA DOS ANIMAIS. FILHA DE ZEUS E IRMÃ GÊMEA DE 

APOLLO. 

AFRODITE (NA MITOLOGIA ROMANA: VÊNUS) DEUSA DO AMOR E DA BELEZA. 

SEU FILHO É EROS (CUPIDO).  
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HERMES (NA MITOLOGIA ROMANA: MERCÚRIO) O DEUS PROTETOR DOS 

VIAJANTES E COMERCIANTES ERA FILHO DE ZEUS. É CONSIDERADO O 

MENSAGEIRO DOS DEUSES.  

ARES (NA MITOLOGIA ROMANA: MARTE) O DEUS DA GUERRA TAMBÉM ERA 

FILHO DE ZEUS.  

HEFESTO (NA MITOLOGIA ROMANA: VULCANO) DEUS DO FOGO, FERREIRO E 

ARTESÃO, QUE FABRICAVA AS ARMAS DOS DEUSES E DOS HERÓIS. 

HÉSTIA (NA MITOLOGIA ROMANA: VESTA) ESSA DEUSA ERA IRMÃ DE ZEUS. ELA 

CUIDAVA DO BEM-ESTAR DAS FAMÍLIAS E DA SEGURANÇA DAS SUAS CASAS.  

DEMETER (NA MITOLOGIA ROMANA: CERES) CUIDAVA DAS PLANTAÇÕES, 

AGRICULTURA E DAS BOAS COLHEITAS.  

*HADES (NA MITOLOGIA ROMANA: PLUTÃO) DEUS DOS MORTOS, DOMINAVA O 

MUNDO SUBTERRÂNEO: O TÁRTARO, POR ISSO NÃO RESIDIA O MONTE OLIMPO. 

É IRMÃO DE ZEUS E POSÊIDON. 
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Apêndice B – O mito de Píramo e Tísbe. 

 

 
Píramo era o mais belo jovem e Tisbe, a mais formosa donzela, em toda a Babilônia, 

onde Semíramis reinava. Seus pais moravam em casas contíguas; a vizinhança 

aproximou os dois jovens e o conhecimento transformou-se em amor. Seriam venturosos 

se se casassem, mas seus pais proibiram. Uma coisa, contudo, não podiam proibir: que 

o amor crescesse com o mesmo ardor no coração dos dois jovens. Conversavam por 

sinais ou por meio de olhares, e o fogo se tornava mais intenso, por ser oculto. Na parede 

que separava as duas casas, havia uma fenda, provocada por algum defeito de 

construção. Ninguém a havia notado antes, mas os amantes a descobriram. Que há que 

o amor não descubra? A fenda permitia a passagem da voz; e ternas mensagens 

passaram nas duas direções, através da fenda. Quando Píramo e Tisbe se punham de 

pé, cada um de seu lado, suas respirações se confundiam. 

— Parede cruel! — exclamavam. — Por que manténs separados dois amantes? 

Mas não seremos ingratos. Devemos-te, confessamos, o privilégio de dirigir palavras de 

amor a ouvidos complacentes.  

Diziam tais palavras, cada um de seu lado da parede; e, quando a noite chegava 

e tinham de dizer adeus, apertavam o lábio contra a parede, ela do seu lado, ele do outro, 

já que não podiam aproximar-se mais.  

De manhã, quando Aurora expulsara as estrelas e o sol derretera o granizo nas 

ervas, os dois encontraram-se no lugar de costume. E então, depois de lamentarem seu 

cruel destino, combinaram que, na noite seguinte, quando tudo estivesse quieto, eles se 

furtariam aos olhares vigilantes, deixariam suas moradas, dirigir-se-iam ao campo e, para 

um encontro, iriam ter a um conhecido monumento que ficava fora dos limites da cidade, 

chamado o Túmulo de Nino, e combinaram que aquele que chegasse primeiro esperaria 

o outro, junto de uma certa árvore. Era uma amoreira branca, próxima de uma fonte. Tudo 

ficou combinado e os dois aguardaram, impacientes, que o sol se escondesse sob as 

águas e que a noite delas se levantasse. Então, Tisbe ergueu-se, cautelosamente, sem 

ser observada pela família, cobriu a cabeça com um véu, caminhou até o monumento e 
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sentou-se embaixo da árvore. Enquanto estava ali sentada, sozinha, à luz difusa da noite, 

avistou uma leoa, que, com a boca ensangüentada por uma presa recente, aproximava-

se da fonte, para matar a sede. Ao vê-la, Tisbe fugiu e refugiou-se numa gruta, deixando 

cair o véu quando fugia. A leoa, depois de saciar a sede na fonte, virou-se para voltar aos 

bosques, e, ao ver o véu no chão, investiu contra ele e despedaçou-o, com sua boca 

ensangüentada.  

Píramo, que se atrasara, aproximou-se, então, do local do encontro. Viu, na areia, 

as pegadas da leoa e o sangue fugiu-lhe das faces. Logo em seguida, encontrou o véu, 

dilacerado e cheio de sangue.  

— Desventurada donzela! — exclamou. — Fui a causa de tua morte! Tu, mais 

digna de viver do que eu, caíste como primeira vítima. Seguir-te-ei. Fui o culpado, 

atraindo-te a um lugar tão perigoso, e não estando ali eu próprio para guardar-te. Vinde, 

leões, dos rochedos e despedaçai com vossos dentes este corpo maldito!  

Apanhou o véu, levou-o até a árvore onde fora combinado o encontro, e cobriu-o 

de beijos e de lágrimas.  

— Meu sangue também manchará teu tecido — exclamou.  

E arrancando a espada, mergulhou-a no coração.  

O sangue esguichou da ferida, tingiu de vermelho as amoras brancas da arvore, 

e, penetrando na terra, atingiu as raízes, de modo que a cor vermelha subiu, através do 

tronco, até o fruto.  

Enquanto isso, Tisbe, ainda trêmula de medo, e não desejando, contudo, 

desapontar o amante, saiu cautelosamente, procurando o jovem com aflição, ansiosa por 

contar-lhe o perigo que atravessara. Ao chegar ao local e vendo a nova cor das amoras, 

duvidou de que estivesse no mesmo lugar. Enquanto hesitava, avistou um vulto que se 

debatia nas vascas da agonia. Recuou, e um tremor percorreu-lhe todo o corpo, como a 

água tranqüila se encrespa ao ser atingida por uma lufada repentina de vento. Logo, 

porém, reconheceu o amante, gritou e bateu no peito, abraçando-se ao corpo sem vida, 

derramando lágrimas sobre as feridas e beijando os lábios frios.  
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— Píramo, quem te fez isto? — exclamou. — Responde, Píramo! E tua Tisbe quem 

fala. Sou eu, a tua Tisbe, quem fala. Ouve-me, meu amor, e ergue esta cabeça pendente!  

Ao ouvir o nome de Tisbe, Píramo abriu os olhos e fechou-os de novo. A donzela 

avistou o véu ensangüentado e a bainha vazia da espada.  

— Tua própria mão te matou e por minha causa — disse. — Também posso ser 

corajosa uma vez, e meu amor é tão forte quanto o teu. Seguir-te-ei na morte, pois dela 

fui a causa; e a morte, que era a única que nos podia separar, não me impedirá de juntar-

me a ti. E vós, infelizes pais de nós ambos, não negueis nossas súplicas conjuntas. Como 

o amor e a morte nos juntaram, deixai que um único túmulo nos guarde. E tu, árvore, 

conserva as marcas de nossa morte. Que tuas frutas sirvam como memória de nosso 

sangue.  

Assim dizendo, mergulhou a espada no peito.  

Os pais ratificaram seu desejo, e também os deuses. Os dois corpos foram 

enterrados na mesma sepultura, e a árvore passou a dar frutos vermelhos, como faz até 

hoje. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Direito de uso de imagem do colégio Aurelino Mário 
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Anexo B - Direito de uso de imagem do colégio Simonton 

 

 


