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RESUMO 

 

O estudo investiga a inclusão da atividade de contação de histórias míticas em salas de 

aula ligadas ao ensino de história. Examina a inovação didática como metodologia de 

ensino-aprendizagem e performance em sala de aula. As performances mito-narrativas 

são tratadas como um veículo facilitador da aprendizagem, efetuando mudanças no 

pensamento das/os alunas/os quanto aos diversos conceitos de história e mitologia. O 

mito é um importante documento para a compreensão de uma sociedade, um período, 

uma etnia e as narrativas mítico-literárias contribuem para uma maior problematização 

da relação passado-presente por meio de impressões, anseios e experiências vivenciadas 

pelos indivíduos que os cunharam e fatores que nos possibilitam explicar/compreender 

o passado. A relevância da pesquisa se encontra na possibilidade da contribuição aos 

estudos acerca do ensino de história, pois permite repensar a prática do historiador 

enquanto pesquisador/docente em uma perspectiva indissociável efetivamente por 

contribuir com uma metodologia diferenciada, inovadora e interdisciplinar. 

 

Palavras Chave: Metodologia de Ensino de História, Performance; Narrativa mítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study investigates the inclusion of mythical storytelling activities in classrooms 

connected to history teaching. It examines the didactic innovation as teaching-learning 

and performance methodology in the classroom. The myth-narrative performances are 

approached as a vehicle to facilitate learning, making changes in students' thinking 

about the different concepts of history and mythology. Myth is an important document 

for the understanding of a society, a period, an ethnic group and the mythical-literary 

narratives contribute to greater questioning of past-present relationship through 

impressions, aspirations and experiences of the individuals who coined them and factors 

that allow us to explain / understand the past. The relevance of the research is the 

possibility of contributing to studies of history teaching because it allows us to rethink 

the practice of the historian as researcher / lecturer in an inseparable perspective by 

effectively contributing to a differentiated, innovative and interdisciplinary approach. 

 

Keywords: History teaching methodology, Performance; mythical narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a minha vida escolar, os assuntos relacionados à Antiguidade Clássica 

sempre me fascinaram e provocaram em mim um encantamento, principalmente no que 

se referia à mitologia grega e romana. Ao adentrar na vida acadêmica, esse interesse 

aumentou ainda mais com as aulas de História Antiga, pois me foram apresentados 

conhecimentos referentes às sociedades antigas que eram por mim desconhecidos até 

então. Civilizações grandiosas eram apresentadas à minha turma em pormenores que 

nós sequer imaginávamos como era seu cotidiano, imaginário e cultura e por meio dela 

podíamos apreender sobre o contexto que esses povos foram inseridos. Já no primeiro 

ano de graduação me foi oportunizado a participação em um projeto de iniciação 

cientifica como voluntária com a possibilidade de pesquisar sobre a literatura da 

Antiguidade, ocasião em que desenvolvi um trabalho sobre o autor romano do século II 

d.C, Lucius Apuleio, sobre a tutela da professora Luciane Munhoz de Omena (UFG), a 

qual sou grata por me acompanhar nos meus primeiros passos das pesquisas 

acadêmicas, momentos que me ensinou a seriedade de ser um pesquisador. No terceiro 

ano de faculdade, quando, por ocasião do estágio supervisionado, tivemos a grata 

oportunidade de escolher um tema do nosso interesse para trabalhar com as turmas de 

nossa escola-campo, escolhemos a mitologia como tema para desenvolver durante a 

experiência. Tal atividade aprofundou nosso interesse no tema. 

Na oportunidade foi iniciado, com maior afinco, o estudo de diversos aspectos 

relacionados ao ensino de história/pesquisa, os quais me possibilitaram unir duas áreas 

de meu interesse da História, o ensino e a literatura mítica. Além disso, era necessário 

que eu preparasse, nesta minha primeira experiência como estagiária, uma aula-oficina 

para ministrar para os alunos. 

Para que a aula despertasse ainda mais o interesse dos alunos, foi decidido que 

deveria mesclar três pontos fulcrais: o tema que eles estavam estudando (que à época 

era sobre a Grécia e Roma); o assunto geral proposto aos estagiários (ou seja, sobre 

mitologia); e principalmente algo que fosse do interesse da turma. Como se tratava de 

uma turma de primeiro ano, decidimos trabalhar uma obra de cunho mítico, naquela 

ocasião a Tragédia “As Troianas” do autor romano Sêneca, do século I d.C.  

Como não havia possibilidade da leitura completa da obra, elaborei uma 

performance na qual contei o que a obra narrava, usando técnicas de contação de 
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histórias que havia aprendido em um curso com o grupo Gwaya –UFG1. Assim dei voz 

e corpo à personagem Hécuba, personagem principal da tragédia, contando a história 

pós-guerra de Tróia e “performei” pela primeira vez com intuito de ensinar.  

O que parecia ser apenas uma atitude inexperiente cativou os alunos e, além de 

tudo, ganhou contorno para a realização de pesquisa que não apenas ficou para o 

estágio, como também possibilitou a conquista de uma bolsa do PROLICEN (Programa 

Bolsas de Licenciatura) proposta pela professora de estágio Heloisa Capel que já 

possuía vasta literatura sobre o assunto. Portanto, foram as experiências com o estágio e 

as pesquisas desenvolvidas no PROLICEN que deram origem ao trabalho que me 

propuz realizar. Por meio dele busquei refletir sobre a possibilidade de inclusão da 

atividade de contação de histórias míticas em salas de aula relacionadas ao ensino de 

história. A expressão “contação” de histórias será utilizada neste trabalho, por 

considerar o termo contar+ação, contar histórias associados à sua ação efetiva, à forma 

de contá-las utilizando-se do corpo e da vocalidade. Contar histórias com ação, aqui 

estão consubstanciadas nos estudos de performance. 

Os mitos, as dramatizações e a oralidade estão presentes na vivência humana. 

Por que não levar esses elementos de aula, fazendo dela um reduto de conhecimento 

dinâmico, lúdico e interativo? Meu problema consistiu em saber como a atividade 

performática da contação de histórias míticas pode contribuir com o professor em sua 

atuação, visto que esta atividade, com sua ludicidade e jogo cênico, dinamiza o 

conteúdo da disciplina de história levando assim a uma melhor compreensão e 

assimilação dos conteúdos, possibilitando aos alunos a aprendizagem de conceitos, 

problemas e conteúdos referentes à história.  

Outra questão que me impulsionou a realizar a pesquisa é saber de que forma a 

performance cênica contribui na divulgação dos mitos e dos textos de cunho mitológico, 

já que essas narrativas possibilitam ao indivíduo (aluno) entender a vivência social, 

cultural e política dos povos e culturas que os cunharam.  

Optei em narrar mitos, visto que eles nos possibilitam a análise de elementos 

históricos relacionadas à religião, sociedade, cultura, economia e política de diversas 

culturas. Além disso, com a utilização da performance cênica, de contação de histórias 

                                                
1 Grupo Gwaya é um grupo de contadores de histórias. Pertence ao  Programa Gwaya que  tem como 

meta principal incentivar a leitura por meio da contação de histórias para públicos diversos em locais 

variados e formação de multiplicadores, promover estudos e pesquisas que viabilizem o aprofundamento 

teórico sobre a arte cênica essencial de contar histórias. Para maiores informações ver aqui: 

https://gwaya.cepae.ufg.br/ acesso em 03/03/2016. 

https://gwaya.cepae.ufg.br/
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míticas, nos é permitido discutir uma possibilidade dos alunos terem acesso aos 

conteúdos históricos de forma inteligível e dinâmica, utilizando-nos no potencial do 

mito e seu poder (re)atualizador de conteúdos. 

Na concepção narrativista, o ato de contar histórias é uma forma coerente de 

comunicação, pois trata da identidade histórica tanto do comunicador como do receptor, 

uma vez que as narrativas são produtos da mente humana, por meio das quais os 

indivíduos se orientam no tempo e espaço de forma aceitável para eles próprios 

(RÜSEN, 2001). 

A arte de contação de histórias é uma arte milenar, já que as sociedades 

primitivas a utilizavam como recurso de transmissão de conhecimentos, costumes, 

crenças, valores morais e éticos. Desta forma, a atividade de contar história pode ser 

utilizada como um recurso histórico e social, estratégia cabível em qualquer sala de 

aula, pois o material para o desenvolvimento dessa atividade primordialmente é o 

material humano (professor narrador). Ao observar a ação do ato do narrador 

(professor) foi nos possível oportunizar ouvintes (alunos) e narradores a 

experimentarem diferentes temporalidades. Como bem explicita Capel: “A vivência 

teatral do mito, por sua vez reúne elementos de aprofundamento dos temas, dinamiza o 

processo da compreensão dos conteúdos míticos e sua apropriação em diversos períodos 

históricos” (2009, p. 26). 

Nossa preocupação se liga mais diretamente à performance presente no ato de 

contar histórias. Procuramos desenvolver metodologias que fazem dela uma atividade 

formativa, pois sabemos que por meio das narrativas oralizadas o gesto se liga à palavra, 

(re)significando o texto, dando um contorno pessoal de interpretação, ou seja, segundo 

as experiências culturais e corporais do individuo que as contam. Desta forma, então, 

constrói imagens expressando sentimentos e estabelecendo relações obra-leitor e 

contador–ouvinte, comunicando e dinamizando o conteúdo e até mesmo transpondo os 

alunos à uma outra temporalidade que os levam à compreensão e acessibilização do 

passado e compreensão do mundo que os cercam.  

As narrativas míticas possibilitam analisar elementos socioculturais de um 

grupo de indivíduos e suas construções simbólicas. Por meio dessa reflexão a pesquisa 

teve como objetivo permitir a professores-alunos vivenciarem as emoções que os mitos 

propiciam por meio da performance cênica, enfocando a contação  histórias míticas. 

A relevância da pesquisa se encontra na contribuição que dará aos estudos 

acerca do Ensino de História, pois permite repensar a prática do historiador enquanto 
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pesquisador e enquanto docente, visto que estas duas características devem ser vistas 

como indissociáveis. Além disso, irá contribuir com metodologias diferenciadas e 

inovadoras na área do Ensino de História, metodologias estas, que são também 

interdisciplinares.  

O estudo promove discussão sobre mito, narrativas históricas, performance 

cênica e oralidade  para compreender  a contação de histórias míticas como metodologia 

e recurso didático no Ensino de História. Visando essas abordagens, trabalhou-se com 

os autores Mircea Eliade (1996), Joseph Campbell (1997) e Roland Barthes (2001), 

Vernant (1992), Junito Brandão (1995), os quais são especialistas em mitologia; Jörn 

Rüsen (2001), Isabel Barca (2007), Leandro Karnal (2004), Soriano (1986), para 

discutir sobre Ensino de história, Didática da História e criatividade; Heloísa Capel 

(2009), Antônio Herculano (2011), Paul Zumthor (1997, 2000, 2005) foram usados para 

se discutir o uso da Performance. A parte prática do trabalho foi desenvolvida nas 

dependências do CEPI Cecília Meirelles – Projeto Novo Futuro, escola de regime 

integral que localiza-se no município de Aparecida de Goiânia. As atividades foram 

desenvolvidas durante os clubes juvenis2. Elaborarei as atividades utilizando o método 

da aula-oficina e as performances com as narrativas míticas quais são: Isis e Osíris, 

Demeter, Io, Eros Psique, além da obra de cunho mítico “As Troianas” e o poema épico 

“A Odisseia”, com o intuito de levar os alunos a conhecerem elementos culturais, 

sociais e religiosos dos indivíduos da época em que elas foram criadas. 

Partindo das premissas iniciais sobre a mitologia e a performance míto-

narrativa em sala de aula, o trabalho foi dividido em três capítulos: no Primeiro Capítulo 

explorou-se o papel pedagógico do mito, sua função essencialmente educativa entre os 

povos nos quais esteve presente de maneira intensa e efetiva. Nesse capítulo, 

investigamos também o potencial de reatualização dos conteúdos míticos que, em sua 

circularidade e estrutura, unem passado e presente, fornecem elementos históricos e 

organizadores de orientação no tempo em que são inseridos. 

O Capítulo II, por sua vez, investiga o complexo conceito de performance, para 

associá-lo à contação de histórias e à perspectiva da sala de aula como espaço em que 

são dinamizadas estratégias-força como corpo, vocalidade e presença. É nesse espaço, 

                                                
2 Clube Juvenil é uma atividade curricular das escolas Estaduais de Ensino Médio de Período integral 

inseridas no Projeto Novo Futuro do Governo de Goiás em parceria ao Instituto de  Co-responsabilidade 

pela Educação (ICE), no qual visa-se o protagonismo juvenil. A atividade é desenvolvida pelos alunos 

conforme a sua área de interesse, os membros desenvolvem  trocas de informação, experiência e 

aprendizados relacionados ou não com a vida escolar, os encontros são obrigatoriamente semanais e todo 

clube é responsável por desenvolver um projeto, divulgar e executar as atividades propostas.  
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essencialmente liminar, que ocorrem as performances mito-narrativas experimentadas 

em sala de aula. 

O Capítulo III faz a investigação da experiência de narrar mitos nas escolas. A 

escola escolhida foi o Centro de Ensino Integral Cecília Meirelles, escola que, por meio 

de uma proposta neoliberal de ensino, acolheu a possibilidade de vivenciar, em um de 

seus projetos juvenis, as performances mito-narrativas. Por meio da experiência, será 

possível discutir as hipóteses desenvolvidas no decorrer do trabalho. 
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CAPÍTULO 1  

 O POTENCIAL PEDAGÓGICO DA CONTAÇÃO DE HISTORIAS MÍTICAS  

 

Este Capítulo explora a potencialidade pedagógica, a essência, função dos 

mitos, o seu estatuto social, conceituação desde a Antiguidade até a contemporaneidade 

e como ele nos oportuniza acessar o passado, além de permitir várias interpretações e 

reelaborações devido ao seu perfil polissêmico. Posteriormente, tratamos sobre o seu 

uso dentro da atividade performática de contação de histórias e como ela pode 

oportunizar aos alunos e professores a construção do conhecimento histórico. Esses são 

os temas que conduzem a primeira parte de nosso trabalho. 

       

1.1.  O papel pedagógico do mito: Essência e função 

 

A sociedade antiga era oral por excelência, de tal modo que a fala possuía 

grande importância para toda a sociedade. Esta também possuía toda sua vivência 

baseada na religião e nos mitos que a entrelaçavam, sendo estes um norteador da vida de 

todos e exercendo enorme influência em todos os aspectos que perpassavam a existência 

dos indivíduos. Estes mitos eram passados através das gerações tanto no seio das 

famílias, através da boca das amas, dos velhos, dos Aedos, de modo que se 

cristalizavam no imaginário coletivo. 

 Marcel Detienne em seu livro A invenção da mitologia (1992), nos traz uma 

preciosa contribuição para a compreensão de como o mito era visto pelos gregos 

antigos, fazendo um levantamento de como o mesmo era pensado por diversos gregos 

em diferentes momentos até seu estatuto se fixar no modo que foi passado às gerações 

posteriores.  

Segundo este autor, na Grécia Antiga a memória possuía uma enorme 

importância para a sociedade, pelo fato de esta ser baseada na fala, de tal modo que 

mesmo após o desenvolvimento da escrita, com o aparecimento do alfabeto siro-fenício 

por volta do século VIII a.C., a fala continuou a ter papel de destaque na sociedade, 

sendo para o orador a sua única ferramenta. Em suas palavras: “É tomando a palavra 

que o cidadão age sobre os outros, que o orador orienta a escolha da assembleia, que o 

político decide as ações da cidade” (1992, p. 65). Neste período a escrita sofreu certo 

desprezo, o que só veio a se modificar tempos depois. 
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Como sabemos os mitos eram passados através das gerações pela fala o que 

propiciava sua flexibilidade e suas variações, de tal sorte que quando os mesmos se 

tornaram “obras” escritas, não conseguiram substituir a tradição oral e nem ao menos 

acabar com as variações dos mitos. 

Detienne defende a tese de que na Grécia arcaica a visão de um tecido mítico 

homogêneo não existe, o que existe são diversas formas do grego perceber o mito ao 

longo do tempo. A princípio os mythoi não se diferenciam dos logoi, chegando mesmo a 

serem sinônimos. No século VI a.C. percebe-se uma inflexão no significado de ‘mito’, 

sendo este associado à subversão em alguns casos, à mentira, embuste, e sedução em 

outros. No século V a.C. esta visão se desenvolve com Heródoto que vê no mito o 

escandaloso, sendo a insígnia do fictício, do ilusório. No século IV a.C. com Aristóteles 

o mito é visto como tolice, ficção, absurdo.  

Segundo Vernant (1992) essa modificação do estatuto do mito está diretamente 

ligada à divergência funcional entre a palavra falada e escrita, quando a palavra escrita 

passa a ter mais prestígio e credibilidade que a palavra falada, pelo fato de, ao contrário 

desta, não ter o objetivo de seduzir as pessoas. 

 
Deste ponto de vista, tudo que dava à palavra falada seu poder de impacto, 
sua eficácia sobre outrem, se acha dali em diante rebaixado à classe do 

mythos, do fabuloso, do maravilhoso, como se o discurso só pudesse ganhar 

na ordem do verdadeiro e do inteligível perdendo ao mesmo tempo na ordem 

do agradável, do emocionante e do dramático (VERNANT, 1992, p.175). 

 

Nesse momento há uma oposição entre mythos e logos, pois enquanto o mito 

designa a narrativa dramática e maravilhosa, o logos assumiu o valor da racionalidade 

demonstrativa.  

Porém é preciso ressaltar que o que chamamos atualmente de mitos gregos ou 

romanos em muitos casos não eram considerados como tal pelos antigos, pois como 

vimos para os gregos os mitos não tinham compromisso com a verdade, mas com o 

prazer e a sedução. Desta forma muitas das narrativas que classificamos como “mito” 

não eram assim vistas pelos antigos, que ao contrário as viam como relatos de fatos 

reais ocorridos em tempos passados.   

Deste modo a melhor forma de definir o que hoje chamamos de mitos é 

buscando vê-los como eram percebidos pelas sociedades arcaicas, ou seja, como uma 

história verdadeira. Segundo Mircea Eliade (1991), a definição menos imperfeita para 

mito é que parte de uma história sagrada que mobiliza um acontecimento primordial: 
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O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do principio. Em outros termos, o mito 

narra como, graças às façanhas de Entes Sobrenaturais, uma realidade passou 
a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma 

ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. [...] 

O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou 

plenamente (ELIADE, 1991, p.11). 

 

Mitos que eram conhecidos por todos e que se encontravam presentes nos 

diversos momentos da vida, possuía na religião seu lugar de destaque, pois eram eles 

que muitas vezes legitimavam determinados ritos, ligando-os, em suas origens, aos 

deuses. 

De acordo com Walter Burkert (1991), o mito se mostra como uma “forma de 

relato tradicional estruturado numa sequência de ações executadas por ‘agentes’ 

antropomórficos, sendo a modalidade mais remota e difundida de ‘falar dos deuses” no 

mundo antigo, com suas raízes na tradição oral’. As sociedades da época antiga eram 

sociedades oralizadas, de forma que muito de sua cultura era passada através das 

gerações por meio da fala. Desta forma, os mitos eram passados oralmente através das 

gerações, o que permitia sua grande flexibilidade e variações. Observamos com isso, a 

importância da oralidade para o “homem antigo”. Os relatos orais serviam como objetos 

indiscutíveis para a formação e compreensão da sociedade.  

Devemos entender que o mito apresentado possui como característica a 

flexibilidade e variação, ou seja, não houve uma formulação chave que desencadeou a 

aparição do mito, e sim suscetíveis modificações ocorridas pela oralidade. A origem dos 

mitos se dá pelos relatos orais que unidos formam um corpo, ou seja, o próprio mito. 

Então este surge pela transmissão e pela memória por ser um relato primordial, pois 

ocorre em um tempo anterior a qualquer autor (VERNANT, 1991). 

Dentro desta perspectiva o mito sobrevive apenas se continuar a ser contado. E 

por isso mesmo ele se transforma de acordo com o autor e o tempo, possibilitando a 

compreensão da “realidade” vivida pelo grupo que ouve e que conta essa nova 

formulação mítica. “Os mitos não são apenas relatos. Contêm tesouros de pensamentos, 

formas linguísticas, imaginações cosmológicas, preceitos morais, etc” (VERNANT, 

1991). As respostas sobre o que havia antes de existir algo, os gregos responderam 

através dos mitos, que se mostravam como janelas para compreensão da sociedade.  
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O homem sempre procurou compreender o espaço, os seres, a si, e as coisas. O 

homem sempre foi voltado aos questionamentos. Além dos questionamentos, ele 

sempre precisou lidar com a possibilidade de deixar narrativas para posterioridade.  

Os mitos são essas tentativas fantásticas do homem de expressar suas 

experiências e temores de vida. As narrativas míticas são, tão antigas quanto o homem e 

nos relatam narrativas fabulosas, as quais dominam o sobrenatural, como: os deuses, os 

duendes e super-heróis. A sua essência narra sobre o fenômeno da criação do mundo, do 

homem e dos sentimentos. Explicam de forma mágica as forças da natureza.   

A história humana vai se construindo ganhando novos contornos, e em nosso 

contexto essas mudanças estão aceleradas devido às transformações tecnológicas e 

científicas. Essa última nos traz uma visão diferente do mundo. Essa visão realista faz 

olharmos os mitos como fantasia, ou até mesmo uma ficção. Tudo isso se imerge do 

inconsciente humano e é demonstrado por meio da literatura, cinema, e teatro. Isso 

coexiste dentro da mente racional, o mágico e o realista, que submerge de todo ser 

humano.  

O mundo moderno se encontra em constantes rupturas e o mito se reatualiza 

adentrando as temporalidades, fazendo emergir do passado muitas histórias que reiteram 

ou provocam curiosidade e encantamento do homem contemporâneo. Pois como os 

homens antigos, os homens modernos também seguem munidos de crenças e 

inquietações.  

A função do mito é de acomodar e tranquilizar o homem, em um mundo 

assustador. Pois como bem explicita Eliade (2002), ele tem como articular modelos 

exemplares dos ritos e atividades significativas para o homem. Além das repostas sobre 

o que havia no principio de tudo, os mitos eram a porta da compreensão de si e da 

sociedade, visto que essas narrativas eram conhecidas por todos, e permeavam diversos 

momentos da vida desse homem, principalmente no âmbito da religiosidade.  

Em quase todas as civilizações e até as atuais, podemos observar o surgimento 

de heróis, deuses e ídolos. Figuras que exercem um poder simbólico, e alegórico, onde 

sintetizam ideais, como: maneira de agir e conduta, tanto física quanto moral. Na 

Antiguidade Clássica esses modelos eram os heróis, como: Orfeu, Hércules, Perseu, 

dentre outros. Esses modelos perduram até hoje, como podemos observar nos cinemas, 

livros e seriados.  

Para o desenvolvimento desse trabalho, buscamos compreender a incursão 

desses mitos na sala de aula e como pudemos perceber, as mídias fazem parte dessa 
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incursão. Contudo, percebemos uma reapropriação da mitologia, principalmente a 

clássica, exemplo disso, temos obras como: Percy Jackson, Crônicas de Nárnia3, alguns 

mitos retomados nos jogos de RPG e vídeo games, dentre outros. Como se pode ver, na 

sociedade as estruturas míticas estão fortemente presentes, por meio das mídias e da 

literatura.  

O mito não se prende ao passado, ele continua a responder aos homens sua 

situação cotidiana do seu relacionamento com o mundo. O mito reflete muito do que 

nós somos no dia-a-dia, ele explica o lugar e o contato do indivíduo com o mundo, pois 

é revestido de conteúdos passíveis de interpretação, de acordo com sua cultura, ou 

povos, desejam criar e incorporar novos seres, entidades e heróis, o que cria um espaço 

liminar, entre a humanidade e o endeusamento. É nesse espaço que os heróis se 

constroem, dentro dos valores humanos segundo a sua temporalidade. 

Para Barthes (2001), o mito se constrói por meio da linguagem, símbolos e 

projeções que o homem faz. Para o estudioso, o mito se divide nos seguintes elementos 

básicos: significante, significado e signo. Essas subdivisões que faz o mito polissêmico, 

isso é imbuído de infinitos significados de interpretações que corroboram conforme a 

cultura e os indivíduos. 

Ao analisá-los, o homem pode chegar a inúmeras conclusões, pois o mito é um 

arquétipo que nos dá o sentimento de coletividade e de universalidade. 

 

                                                
3 Percy Jackson: Perseu "Percy" Jackson é o protagonista da série Percy Jackson & the Olympians 

(Percy Jackson e os Olimpianos), escrita por Rick Riordan. O desenvolvimento, tanto para O Ladrão de 

Raios quanto para a série como um todo, começou quando Riordan começou a fazer histórias para seu 
filho Haley, um semideus filho de Hécate que havia recentemente sido diagnosticado com TDAH e 

dislexia. Seu filho estava estudando mitologia grega, em segundo grau e pediu que seu pai escrevesse 

histórias de ninar baseadas em mitos gregos. Riordan tinha sido um professor de mitologia grega no 

ensino fundamental há muitos anos e foi capaz de lembrar-se de histórias o suficiente para agradar o filho. 

Riordan logo começou a escrever mitos sobre seu filho, em seguida, pediu-lhe que fizesse novos contos, 

dessa vez usando os mesmos personagens dos mitos gregos e adicionando novos. Assim, Riordan criou o 

personagem fictício Percy Jackson e fez a história de como ele iria viajar através dos Estados Unidos para 

recuperar o raio de Zeus. Depois que ele terminou de contar a história para seu filho, ele então pediu que 

seu pai lhe escrevesse um livro baseado em aventuras de Percy. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rick_Riordan Acesso em 03/03/2015. 

Crônicas de Nárnia: As Crônicas de Nárnia (título no Brasil) ou As Crónicas de Nárnia (título em 
Portugal) (The Chronicles of Narnia, no original em inglês), é uma série de sete livros de fantasia, escrita 

pelo autor irlandês C. S. Lewis. É a obra mais conhecida de Lewis, sendo a série considerada um clássico 

da literatura, tendo vendido mais de 120 milhões de cópias mundialmente, figurando como uma das obras 

literárias mais bem sucedidas e conhecidas de todos os tempos, traduzida em 41 idiomas. Escrito por 

Lewis entre 1949 e 1954, as Crônicas de Nárnia foram adaptadas diversas vezes, inteiramente ou 

parcialmente, para a rádio, televisão, teatro e cinema. Além dos tradicionais temas cristãos, a série usa 

caracteres da mitologia grega e nórdica, bem como os tradicionais contos de fadas. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Cr%C3%B4nicas_de_N%C3%A1rnia Acesso em 03/03/2015. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rick_Riordan
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Cr%C3%B4nicas_de_N%C3%A1rnia
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O que o mundo fornece ao mito é um real histórico, definido, por mais longe 

que se recue no tempo, pela maneira como os homens o produziram ou 

utilizaram; e o que o mito restitui é uma imagem natural deste real. E, do 

mesmo modo que a ideologia burguesa se define pela deserção do nome 

burguês, o mito é constituído pela eliminação da qualidade histórica das 

coisas: nele, as coisas perdem a lembrança da sua produção. O mundo 

penetra na linguagem como uma relação dialética de atividades, de atos 

humanos: sai do mito como um quadro harmonioso de essências. Uma 

prestidigitação inverteu o real, esvaziou-o de história e encheu-o de natureza, 
retirou às coisas o seu sentido humano, de modo a fazê-las significar uma 

insignificância humana. A função do mito é evacuar o real: literalmente, o 

mito é um escoamento incessante, uma hemorragia, ou, se prefere, uma 

evaporação; em suma, uma ausência sensível (BARTHES, 2001, p. 163). 

 

 

Os mitos se reatualizam, pois sofrem um processo de adequação á cultura 

moderna, atendendo às necessidades dos seus expectadores, já que os quadrinhos e a 

literatura infanto-juvenil, cinema, reelaboram os seus conteúdos impregnando o seu 

valor simbólico que antes, na Antiguidade, era de sacralidade, passa como podemos ver 

com os ideais de consumismo, que suprimem a religião e impregnam nessas narrativas o 

discurso de superação de qualquer sentimento derrotista, pois o importante são as 

conquistas do “herói”.  

Como podemos ver quando estamos em sala de aula, a mitologia deixa de ser o 

encontro do homem com a sacralidade, o mito agora se reconfigura, dando uma nova 

força para resolver problemas de uma sociedade, que de forma alguma se satisfaz, ou ao 

menos para repensá-los.  

Os mitos trazem sobre si narrativas fantásticas que influenciam o homem, 

desde a Antiguidade até os dias atuais, e no decorrer da história, desempenham um 

papel de orientador das atividades humanas, como: pensar, sentir, sonhar, projetar. Pois 

dentro de uma sociedade o mito tem o seu estatuto social, trazendo sua linguagem e o 

seu pensamento.  

Além disso, o mito oportuniza a quem o acessa uma interpretação e 

entendimento do passado ou até mesmo uma reelaboração com projeção presente sobre 

a sua própria existência, devido ao seu papel de orientador das atividades humanas. 

 

1.2. Mito-narrativa e o potencial (re)atualizador do mito 

 

O homem por si é um contador de histórias, pois sua compreensão de si, do 

mundo e da realidade é construída por atitudes verbais, isto é, narrativas, e essas vêm 
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permeadas de simbologia, imaginários e metáforas. Dessa busca por compreensão 

advêm os mitos, pois, como define Mircea Eliade: 

 

[...] o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser 

abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares 

[...]. O mito conta uma história sagrada, ele relata um acontecimento ocorrido 

no tempo primordial, o tempo fabuloso do principio (ELIADE, 1994, p.11).  

 

Narrando os mitos, criam-se esquemas narrativos mentais que se fundem com 

outras narrativas já vivenciadas pelos alunos levando-os a interpretar e compreender o 

passado. Como nos explica Costa:  

 

Narrativas orais quebram a lógica sequencial da História linear [...]. Elas se 

pautam na descontinuidade temporal onde o depois não é necessariamente 

precedido pelo antes e assim possibilitam que o futuro, passado e o presente 

possam coexistir pelo concurso da memória (COSTA, 2007, 185). 

 

O professor passa a ser no momento da narração dos mitos um contador de 

histórias que, segundo Patrice Pavis “é um performer que realiza uma ação e transmite 

uma mensagem poética diretamente recebida pelos ouvintes-espectadores” (1999, p.69). 

Como vemos, o contador de história tem como atividade o narrar e a comunicação 

direta ao receptor (ouvinte), tendo como preocupação primordial a valorização do texto 

e a apropriação de seus espectadores, para isso faz uso do gesto e da voz para chamar do 

passado para o presente, a história que conta (RODRIGUÊS, 2009). 

 Assim aluno-ouvinte compreende o texto construindo várias possibilidades de 

interpretação.  Nessa (re)interpretação das narrativas e do passado apresentado por meio 

dos mitos se enriquece e amplia-se a compreensão, promovendo assim a interação do 

presente e do passado. Esses expectadores por sua vez vivenciam e articulam o que foi 

expresso oralmente de forma favorável para si conforme seus conhecimentos prévios e 

leitura de mundo. E se os acontecimentos articulados narrativamente são considerados 

como tendo ocorrido realmente no passado, dessa forma, os mitos se constituem em 

uma narrativa histórica que fundamenta o mundo atual:  

 
[...] percebemos então que os mitos podem ser considerados uma narrativa 

histórica, já que em suma, os mitos descrevem os diversos acontecimentos e 

algumas vezes dramáticas, irrupções sagradas do que realmente fundamenta o 

mundo e o converte no que ele e hoje (ELIADE, 1994, p11). 
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Por outro lado, para Bakhtin, ao narrarmos uma historia ela virá cheia de 

impressões do locutor, mesmo que de forma inconsciente, pois o fato de narrar é 

pessoal, já que o indivíduo em sua atuação fará construções verbais conforme suas 

particularidades e vivências de mundo. Pois para ele há um destinatário prévio no 

enunciado:  

 

[...] o enunciado sempre tem um destinatário [...] de quem o autor da 

produção verbal espera e presume uma compreensão responsiva [...]. Para 
esse destinatário o autor do enunciado, de modo mais ou menos consciente, 

pressupõe um superdestinatário superior, cuja compreensão responsiva 

absolutamente exata é pressuposta seja num espaço metafísico, seja num 

tempo afastado (BAKHTIN; 1992, p. 295). 

 

Sendo assim o ato de contar histórias é uma atividade performática, pois agrega 

a oralidade das composições em uma atuação teatral, sendo necessária a utilização de 

elementos como a dinâmica da voz e a gesticulação, fazendo do locutor (professor) 

ponte dinâmica entre o ouvinte (aluno) na recepção da narrativa. Em nosso caso, a 

história mítica ou de cunho mítico tem por objetivo promover um jogo dramático na 

apreensão do conteúdo. Como bem explicita Capel: 

 

Através do teatro resgatamos o lúdico, abrimos espaço para a criação, para a 

poesia, promovemos o riso e o encontro. Favorecemos a elaboração de 

conteúdo, a vivência interna e (re) criação do mito numa elaboração didática 

(re) vivida e (re) memorada, construído segundo novos parâmetros e 

necessidades. As artes cênicas, por suas características de trabalho coletivo, 

possibilitam aos alunos maior possibilidade de socialização, além de garantir 

o conhecimento histórico da própria dramaturgia, da apreciação estética da 
obra teatral (2009, p. 26). 

 

A investigação da atividade performática de contação de história mítica ajuda o 

professor em sua atuação na sala de aula, na transmissão do conteúdo auxiliando na 

interação professor–aluno, sendo assim um veículo facilitador da aprendizagem, além 

disso, efetuará uma mudança no pensamento dos alunos quanto ao conceito de literatura 

e mito, desconstruindo os conceitos de mito, história e verdade.  

O poder (re)atualizador do mito foi enfatizado por Capel (2011) no trabalho em 

que investiga o poder de ressignificação mítica por meio do cinema. A autora utiliza 

para a discussão o filme Odisseia de A. Konchalovsky. Após enfatizar a natureza do 

mito, considerado pela autora como narrativas estruturantes e presentes em diversas 

culturas, Capel sublinha a capacidade do mito em compor o imaginário coletivo e 

especular das coletividades (CAPEL, 2011, p. 137-138). Tais vivências originárias, na 
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expressão da autora, carregam intenso vigor simbólico e tem a capacidade de se 

reatualizar, promovendo experiências de reconhecimento e presentificação. Tais 

características conferem aos mitos um caráter dinâmico e (re)atualizador. 

Ao ser narrado o mito é atualizado de acordo com os ouvintes que, como o 

narrador, participam da história contada no que ela tem de atual, no que ela expõe como 

inerente ao saber coletivo e do contador em particular. O contador de histórias sustenta a 

sua narrativa com os aspectos coletados no seu dia-a-dia, como por exemplo, uma 

viagem, uma reportagem, uma poesia lida, uma história que alguém lhe contou, tudo 

pode favorecer a uma boa história. O contador mostra uma capacidade de fazer de sua 

vida e das experiências do seu público, instrumento para compor as suas histórias. 

Benjamim (1994, p.201), explica: “O narrador retira da experiência o que ele conta; sua 

própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes”. Propiciando assim uma relação mais íntima entre as 

pessoas e o texto narrado, valorizando a subjetividade de todos os envolvidos na 

performance, visto que essa é uma ação oral-auditiva, a mensagem ganha tons poéticos 

e passa a ser apreendida no presente. Pois a performance é mobilizadora e dinâmica, 

como nos explica Zumthor (1997). 

 

[...] A performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 

simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, destinatário, 

e circunstâncias (quer o texto, por outra via, com a ajuda dos meios 

lingüísticos as represente ou não) se encontram concretamente confrontados, 

indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da comunicação 

social: o que junta o locutor ao autor; e aquele em que se unem a situação e a 

tradição[...] (ZUMTHOR,1997, p.33).    

 

 

Como vemos, as características de personalidade do narrador se afirmam e se 

alargam na hora de contar. Mas não se pode separar o narrador de sua historicidade, do 

seu universo e do seu público. Mesmo a eleição do repertório e o jeito como é 

transmitido se define junto ao público por meio das experiências emocionais, corporais 

e cultural de ambos. Os recursos mímicos, as inflexões, o traço de humor, a ênfase 

normativa, as sugestões de mistério ou a suspensão narrativa são efeitos da técnica e da 

versatilidade do contador. No entanto, sua oportunidade, pontuação e eficácia orientam-

se através e em função de uma escuta participante na qual se valoriza o texto e priorize 

os ouvintes. 
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Aliadas, a narrativa mítica e a contação performática de histórias promovem 

estímulos ao conhecimento historiográfico. O potencial (re)atualizador do mito em sua 

natureza acaba por se transformar em mais uma estratégia de força para o processo de 

ensino-aprendizagem.  
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CAPÍTULO 2  

 PERFORMANCE NARRATIVA: ENTRE O CONCEITO E O MÉTODO 

 

O presente capítulo objetiva apresentar algumas considerações a respeito dos 

conceitos fundamentais que servem de base à pesquisa: a concepção de performance, 

que ao se originar no encontro dos estudos de antropologia e teatro, servem para nos 

informar a respeito da intensidade dos atos performáticos e seu significado; além de um 

dos elementos que mais dão força à ação performática segundo um de seus principais 

teóricos, Paul Zumthor: a vocalidade, o corpo e a presença. Feito isto, discutimos como 

a sala de aula pode ser encarada como um espaço performático, para só, então, discutir 

sobre a “ciência” histórica e sua relação com o Ensino de História. Focamos na 

articulação dos seguintes temas específicos: didática da História e criatividade. A 

estrutura da argumentação é a que se segue. 

Em primeiro lugar é feito uma breve apresentação sobre um campo de pesquisa 

no interior da ciência da história que tem como princípio o estudo da comunicação do 

conhecimento histórico por meio do ensino. Este campo de pesquisa é comumente 

chamado de Didática da História. É a partir deste campo que as investigações aqui 

apresentadas se desenvolveram, ele marca o quadro de referências que foram relevantes 

para a produção das considerações aqui expostas. 

Em seguida discutimos algumas questões relevantes sobre a distinção entre 

inteligência e criatividade e suas possíveis relações, para então num outro momento 

compreender o que vem a ser criatividade e propor uma definição mínima para o 

andamento da questão, bem como compreender quais as barreiras à sua manifestação e 

como agir para que ela se desenvolva nas aulas de história. Isto é necessário para que 

possamos explorar nossas experiências com as mito-narrativas, intervenções didáticas   

no clube juvenil do CEPI Cecília Meirelles – Projeto Novo Futuro, o que é realizado no 

terceiro capítulo  

 

2.1. Performance: Em busca de um conceito 

 

Entende-se como performance um evento que acontece em um tempo e espaço 

real; é "toda atividade feita por um individuo ou grupo na presença de e para outro 

individuo ou grupo' (SCHECHNER apud HERCULANO, 2011, p.3). Essa característica 

da performance faz com ela seja interdisciplinar. Segundo Zumthor:  
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Performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 

simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor e 

destinatário, e circunstâncias (quer o texto, por outra via, com a ajuda de 

meios linguísticos, as represente ou não) se encontram concretamente 

confrontados, indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da 

comunicação social: o que junta o locutor ao autor; e aquele em que se unem 

a situação e a tradição (ZUMTHOR, 1997, p 33). 

 

Para o autor, a performance, no sentido que os anglo-saxões definem, “é 

virtualmente um ato teatral em que se integram todos os elementos visuais, auditivos e 

táteis que constituem a presença de um corpo e as circunstâncias nas quais ele existe” 

(ZUMTHOR, 2005, p.69).  Todo o ato performático constrói-se e toma forma pela ação 

no presente do acontecimento. No caso específico do trabalho com as mito-narrativas 

em sala de aula, este acontecimento (encontro dos diversos elementos que consistem o 

próprio acontecimento) é o fato primordial, pois se concretiza na interação entre os 

professores e os alunos promovendo a aprendizagem. Por meio da performance há o  

encontro, o envolvimento, vivências compartilhadas por meio da voz, do corpo e dos 

gestos, que segundo o autor se constitui em um ato integrado que envolve não apenas o 

narrador, mas também o outro e as circunstâncias ao redor – ela só se ativa no presente 

como acontecimento. É justamente na ativação da interação que o trabalho com a 

contação de Histórias míticas que a performance acontece e se fundamenta.  Nela, os 

alunos deixam de ser meros espectadores e passam a ser co-criadores da performance, 

isto é, um agente ativo. É neste jogo e na interação narrador/ouvinte que as 

performances mito-narrativas se materializam.         

Em se tratando de narrativas oralizadas buscamos o conceito de performance 

de Zumthor, pois para o autor "performance é o ato pelo qual um discurso poético é 

comunicado por meio da voz e, portanto, percebido pelo ouvido” (2005, p.87). Seu 

objeto de estudo é a literatura e, em especial, a poesia medieval cuja principal 

característica é ser oralizada. O interesse do autor abrange a presença da voz humana 

em diferentes culturas, seus estudos abordam o efeito da oralidade na apreensão e na 

compreensão dos textos quando verbalizados. Por isso, o autor prefere a idéia de 

“vocalidade” (ao invés de oralidade) já que considera os sons da voz – advindos de um 

corpo (como vemos no próximo tópico) - como geradores de significados (ZUMTHOR, 

1997). Zumthor amplia o conceito de performance para o ato da leitura, pois acredita 

que a recepção tanto de uma poesia oralizada quando lida, envolve um ato performático.  
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Para exemplificar sua abordagem, ele relata em seu livro Performance, 

recepção, leitura uma passagem de sua infância em Paris, quando conta que havia 

cantores de rua que se apresentavam e vendiam suas canções. Ele e seus colegas de 

escola costumavam ouvi-los. Anos depois, ao reler uma destas canções, isso não o levou 

a experimentar as sensações que ele buscava em sua memória, a leitura não conseguiu 

recuperar o momento presenficado, a performance. Narrando essa experiência Zumthor 

nos leva a compreender a diferença entre que leitura individual e performance (2000, 

p28). A performance exige a presença. Essa diferença ele pontua como “tatalidade”, ou 

seja, a presença do corpo, tanto do intérprete (leitor-narrado), quanto do público (leitor-

ouvinte) durante a leitura/narração de um texto.  

Nesse sentido, vemos que a performance extrapola o texto, embora seja ele um 

suporte para o verbal ou vocal. A performance se liga a um conjunto de fatores que 

influenciam no entendimento da mensagem do texto ao ser lido. Embora ver/ouvir, um 

texto, como em uma contação de história, seja diferente de ler este mesmo texto, ambos 

implicam a presença de um corpo: o do receptor (ou leitor, neste caso).  

O interesse de Zumthor (1997) pelos processos performáticos está 

fundamentado na seguinte hipótese: a Vocalidade que é a realidade experimentada com 

a interação e implicação forte da voz e do corpo (leitor e/ou receptor) é diferente, em 

cada momento em que atividade performativa é apresentada. Sendo assim o texto (mito) 

pode ser o mesmo, a forma que ele será narrado, não. Pois o evento se realiza em um 

tempo e espaço diferente, é isso que implica na atividade performativa uma 

característica de mutabilidade, só comunicados pelo instante de sua realização: 

 

Não há algo que a linguagem tenha criado nem estrutura nem sistema 

completamente fechados: e as lacunas e os brancos que aí necessariamente 

subsistem constituem um espaço de liberdade: ilusório pelo fato de que só pode 

ser ocupado por um instante, por mim, por você, leitores nômades por vocação. 
Também assim, a ilusão é própria da arte. A fixação, o preenchimento, o gozo 

da liberdade se produzem na nudez de um face a face. Diante desse texto, no 

qual o sujeito está presente, mesmo quando indiscernível: nele ressoa uma 

palavra pronunciada, imprecisa, obscurecida talvez pela dúvida que carrega em 

si, nós, perturbados, procuramos lhe encontrar um sentido. Mas esse sentido só 

terá uma existência transitória, ficcional. Amanhã, retomando o mesmo texto, 

eu o acharei um outro (ZUNTHOR, 2000,p.52-54) 

 

Buscando responder à relação que performance mantém com a voz e com e o 

texto, ou ainda, como o conceito de performance se articula  entre um e outro,  o autor 

propõe a observação dos seguintes aspectos: o primeiro diz respeito à interferência do 

meio na concepção de performance (o espaço -  em nosso caso a sala de aula), a forma  
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(oral, escrita), e a historicidade (algo que está na consciência dos indivíduos). Ou seja, o 

ambiente, a situação e o contexto no qual uma ação se desenvolve será constitutivo na 

apreensão do todo e não somente o nível semântico. Zumthor coloca, como segundo 

aspecto, que no uso mais geral, performance se refere de modo imediato a um ato oral e 

gestual, por isso ele leva em conta o corpo, não apenas o que transmite, mas também o 

que sente o ato da performance, pois ela não apenas se liga ao corpo, mas, por meio  

dele, ao espaço.  Ele também traz ao debate a noção de teatralidade, outro aspecto, diz 

respeito a um jogo cênico e psicológico, que produz efeitos simbólicos em todos 

envolvidos.  

O autor exemplifica a teatralidade da seguinte maneira: ao irmos a um teatro, 

mesmo antes de um ator estar em cena, a ideia de teatralidade está presente, pois o local 

simbolizado culturalmente como um espaço no qual haverá uma encenação nos remete a 

uma esfera performática, pois já é esperado um momento de encenação. Porém, se 

presenciamos uma ação qualquer dentro de um ônibus sem a consciência de que se trata 

de um espetáculo, a compreensão da teatralidade será ambígua, visto que pode ou não 

haver de forma consciente a percepção de uma esfera performática. A partir disto, 

Zumthor nos demonstra que aceitar ou não a teatralidade depende do entendimento e da 

relação com o receptor.   

O autor destaca que não importa a origem da performance e sim como ela 

promove a apreensão sensível do real. Para ele, na atividade performática há uma 

sensibilidade que implica em uma espécie de prazer. A performance, como processo só 

se completa no outro e, portanto, receber não é uma atitude passiva ou neutra. Ao 

contrário, é repleta de interação, de afinidades e identificações. O corpo, tanto do 

emissor quanto do receptor, reage a emoções e a subjetividades o tempo todo. Sob esta 

perspectiva, investigamos de que forma a performance é percebida, apreendida e/ou 

quando trabalhada em sala de aula. 

As características descritas por Zumthor constituem um referencial importante 

na abordagem do trabalho performático em sala de aula, pois permitem construir uma 

análise que contempla apenas o ato performático do professor, mas também os hábitos 

receptivos que circundam os alunos. Zumthor, diante do seu objeto de estudo 

(performance, recepção e leitura da poesia oralizada), propõe o conceito de vocalidade, 

que para nós é uma estratégia-força que nos leva a compreender a performance e seus 

processos receptivos, os quais serão aplicados à ação de contação de história míticas. 
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2.2. As bases da performance 

 

Uma característica importante para as performances mito-narrativas é a 

comunicação estabelecida entre o contador-professor e seus ouvintes-alunos, além da 

apropriação do narrador ao texto mítico ser narrado e as respectivas recepções dos seus 

ouvintes participantes. Observando essa interatividade de quem conta e ouve e como o 

texto mítico se expressa por meio do corpo, do gesto e da voz podemos entender a 

forma de narrar e os aspectos da vocalidade que conduzem à performance.  

Para Zumthor a vocalidade é a forma de dizer o texto e é ela que demonstra "a 

historicidade da uma voz: o seu uso" (Zumthor 1997, p.7), em um tempo e espaço 

específico determinado por um plano físico, psíquico, social e cultural, pois um texto 

ganha uma forma particular a partir de quem narra e com quem o recebe. Nesse 

deslocamento de narrar, ouvir, receber e compreender os enunciados que se promove a 

recepção conforme a vivência de todos os envolvidos. 

Quando a comunicação e a recepção coincidem no tempo passa-se a ter uma 

situação de performance que se liga a qualquer manifestação de oralidade (canto, 

contação de história, repentista) na qual a mensagem é modificada pelo "Efeito vocal", 

afetando o quem interpreta e ele por sua vez marca o texto na comunicação, trazendo a 

responsabilidade de se fazer perceber pelo outro e modificá-lo, o que  Zumthor  chamou 

de "saber fazer" e de "saber ser” (ZUMTHOR, 2000).  

A vocalidade se promove no recurso sonoro da presentificação do texto, e se 

constitui em uma unidade de elementos que determina a qualidade da transmissão e a 

recepção dos textos com seus significantes e significados. Para melhor compreender as 

perfomances mito-narrativas precisamos apresentar os três pilares importantes na 

concepção de vocalidade para Zumthor: a  voz, o  corpo e a  presença, que são 

elementos que compõem o estado de performance . 

 

2.2.1. Primeiro pilar: A voz 

 

Comunicar é uma atividade inerente ao ser humano e a voz é um instrumento 

mediador dessa atividade. Nas mais variadas profissões é exigida uma habilidade vocal, 

professores, cantores, locutores, atores, religiosos. A esses profissionais são exigidas 

qualidades em seus aspectos físicos: altura, intensidade, timbre, pois a eles é apregoada 



33 

 

a responsabilidade sobre a mensagem transmitida: ao professor o conteúdo, ao cantor a 

poesia, ao locutor o brilho da mensagem, ao ator o sentimento e ao padre a intensidade 

na transmissão das escrituras sagradas. A voz em seu cotidiano também é transmissora 

de sentimentos, afetos, porém, de forma espontânea sem a intencionalidade que na 

situação de performance é exigida.  

Zumthor coloca a distinção de oralidade e de voz. “A oralidade é uma 

abstração; somente a voz é concreta, apenas sua escuta nos faz tocar as coisas” 

(ZUMTHOR, 2001, p.9). Como podemos ver, a voz é um elemento fundamental para a 

performance de contação de histórias, pois a voz é a possibilitadora de encontros do 

leitor-ouvinte produzindo um texto além do texto com toda mutabilidade que a voz 

permite quando o texto é  transmitido oralmente. Como nos explica o autor:  

 

É pelo corpo que nós somos tempo e lugar: a voz o proclama emanação do 

nosso ser. A escrita também, comporta, é verdade, medidas de tempo e 

espaço: mas seu objetivo último é delas se liberar. A voz aceita 

beneficamente sua servidão. A partir desse sim primordial, tudo se colore na 

língua, nada mais nela é neutro, as palavras escorrem, carregadas de 

intenções, de odores, elas cheiram ao homem e à terra (ou aquilo com que o 

homem os representa) (Zumthor 1997, p.157). 

 

Quando se narram mitos, o professor-performer se coloca e, em decorrência de 

suas vivências, ele transforma o texto por meio da voz, enriquece a narrativa, abrindo as 

portas do imaginário de quem houve. Pois “a voz é o lugar simbólico que não pode ser 

definido de outra forma que por uma relação, uma distância, uma articulação entre o 

sujeito e o objeto, entre o objeto e o outro. A voz é, pois, inobjetivável, (...) a voz, 

quando a percebemos, estabelece ou restabelece uma relação de alteridade, que funda a 

palavra do sujeito” (ZUMTOR, 2000, p. 83). 

 

2.2.2. Segundo pilar: O corpo 

 

O corpo é essencial na arte de contar histórias, ele tem uma ligação direta com 

a voz. “A voz emana do corpo, mas sem o corpo, a voz não é nada” (ZUMTHOR, 2005, 

p.89).  Pois quem narra uma história também o faz com o corpo por meio dos gestos, 

expressões faciais e respiração. Com o gestual das mãos e caretas o corpo media a voz 

na medida em que atua. 

O corpo é o suporte, pois onde a voz não narra, o corpo expressa, ele é o ponto 

de passagem da voz, da memória e das identidades que fixam no tempo e espaço 
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trazendo as vivências de quem performa, levando no presente momento da performance 

a totalização do discurso. 

 

[...] o discurso que alguém me faz sobre o mundo (qualquer que seja o 

aspecto do mundo de que me fala) constitui para mim um corpo-a-corpo com 

o mundo [...] o corpo é ao mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de 

origem e o referente do discurso (ZUMTHOR, 2000, p. 77) 

 

O autor trata a relação corpo-discurso para nos demonstrar o corpo como 

mediador de performance, pois o gesto contribui com a voz para criar um espaço de 

significação. O corpo completa o texto oralizado durante o evento. 

 

O gesto projeta o corpo no espaço da performance, visando a conquistá-lo, a 

saturá-lo com seu movimento. A palavra pronunciada não existe em um 
contexto puramente verbal: ela participa necessariamente de um processo 

geral, operando numa situação existencial que ela altera de alguma forma e 

cuja tonalidade engaja os corpos dos participantes (ZUMTHOR, 2000, p. 

147). 

 

O autor não fala apenas do narrador, a noção de corpo do medievalista também 

compreende a noção de corpo dos ouvintes que sente a performance em seu corpo em 

forma de expressão facial, no movimentos dos braços, na respiração na atitude se sorrir 

e fechar os olhos.  

A compreensão de corpo de Zumthor vem nos esclarecer acerca do papel do 

corpo para o contador de histórias, pois para que exista uma boa narração de história é 

fundamental compreender a relação entre corpo/gesto/voz, na qual o corpo é o referente 

do discurso, parte da enunciação do presente. O corpo materializa o texto narrado 

determinando a relação de todos os indivíduos envolvidos na experiência performática. 

 

2.2.3. Terceiro pilar: A presença. 

 

Segundo Zumthor, por meio da vocalidade, que é a materialização e 

concretização do corpo que fala, a narrativa oral promove um estado de presença, que é 

a relação de todos envolvidos na performance, o texto (no caso do nosso trabalho - os 

mitos),  leitor-narrador (professor), ouvintes (alunos).  

 

A transmissão de um texto pela voz, a performance, supunha a presença 

física simultânea daquele que falava e daquele que escutava, o que implicava 

uma ligação concreta, uma imediaticidade, uma troca corporal: olhares, 

gestos (ZUMTHOR, 2005, p. 109). 
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Narrar um texto de forma performática é um envolvimento coletivo, quem o 

faz tem a sua liberdade de interpretação e o ouvinte entra também como co-autor.  Esse 

encontro e essa ressignificação que compreende a teoria de recepção zumthoriana, que 

defende a apropriação do texto dentro do contexto das vivências do leitor/narrador e 

ouvinte, traz para atividade a memória pessoal e a transporta para o âmbito do coletivo. 

Essa manifestação coletiva é que determina a presença. Zumthor nos esclarece: 

   

Quanto à presença, não somente a voz, mas o corpo inteiro está lá, na 

performance. O corpo, por sua própria materialidade, socializa a 

performance, deforma fundamental. Aliás, a voz exerce no grupo uma 

função; e esta não é estritamente interpessoal, como pode ser na conversação. 

O desejo profundo da voz viva, que está na origem da poesia, se direciona 

para a coletividade dos que preenchem o espaço onde ressoa a voz 

(ZUMTHOR, 1997, p. 33) 
 

Essa presença ocorre quando algum evento envolvendo a oralidade consegue 

despertar sensação, sentimentos, valores, despertar memórias com intensidade.  

Rompendo o tempo cronológico, criando um estado se suspensão da realidade, levando 

os ouvintes a uma outra realidade, onde tempo presente passa a ser o tempo do texto 

narrado. 

 

2.3 A Sala de aula como espaço performático 

 

  “O mundo inteiro é um palco”                                                                                                                                  

(Erving Goffman) 

 

Quando fomos levados a trabalhar com as mito-narrativas, começamos a 

pensar a sala de aula conceitualmente como um palco, ou seja, como um espaço 

performático.  Adotamos esse posicionamento, pois tanto o professor como os alunos, 

adotam um comportamento peculiar, diferente do que se usa no cotidiano quando 

adentram  no espaço físico, no qual denominamos sala de aula.   

Erving Gooffman em A Representação do Eu na vida Cotidiana compartilha a 

idéia que sempre estamos em estado de representação de nós mesmos para o outro 

(2007, p.231), ele se debruçou a estudar o comportamento humano na sociedade, ou 

como ele define “o teatro da vida cotidiana”. Para desenvolver essa idéia de 
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comportamento teatral no cotidiano e suas manifestações, ele evoca três elementos: A 

representação teatral, na qual o individuo desempenha um papel (Máscara) para se 

apresentar ao seu semelhante; o palco, local onde corre o espetáculo (fachada e/ou 

simulações4), em nosso caso a sala de aula; platéia, o elemento que determina a 

representação, uma vez que se pode ser um outro (em ação performática) determinar seu 

papel se alguém compartilha do mesmo significado, exemplo: sabemos o papel de 

professor por que o aluno lhe confere esse papel, há um acordo social no qual cada 

indivíduo confere um significado a outro e cada um performatiza o seu papel. 

Ao compreender a sala como espaço perfomático, nos utilizamos da concepção 

de performance de Richard Schechner, que se aproxima com a de representação de 

Goffman, pois os dois dizem a respeito da ação Teatral. Para o autor "na vida cotidiana, 

performar é ser exibido ao extremo, sublimando uma ação para aqueles que assistem" 

(2003, p.25). A ação é compreendida pelo autor como comportamento restaurado e/ou 

comportamento previamente exercido, pois esta ação se constrói a partir "de pedaços de 

comportamentos, rearranjados e modelados de modo a produzir um efeito determinado" 

(SCHECHNER, 2007, p27). 

Para compreender o espaço (sala de aula) devemos analisá-lo por meio de seus 

aspectos físicos, culturais e psicológicos, ficcionais. Como nos explica Le Goff: 

 

Não há ponto de encontro do homem biológico e do homem social mais 

importante que o espaço. Ora o espaço é um objecto eminentemente cultural, 

variável consoante às sociedades, às culturas e às épocas – um espaço 

orientado, penetrado pela ideologia e pelos valores (LE GOFF, 1994, p. 147). 

 

O espaço, conforme sua construção e destinação, produz nos indivíduos 

determinados comportamentos, pois o espaço faz o individuo e o individuo constrói o 

espaço. Conforme sua construção física e simbólica o espaço pode levar o individuo a 

posturas e comportamentos diferentes como: adaptação, apropriação, identificação, 

rejeição, abandono. A construção do espaço é simbólica, consciente e/ou inconsciente, 

pois nele deve ser criado valor de identidade, no qual projeta sensações como de 

conforto, privacidade, coletividade e valoração estética e mudança. O espaço sempre é 

passível de mudanças, temporárias e definitivas, tudo sobre uma intenção de 

demarcação de território, mesmo que apenas simbólico.  

                                                
4  Essa fachada ou simulações não apenas do espaço físico (teatro/ sala de aula) trata da significação que 

damos ao ambiente que não se apega ao que lhe foi destinado, mas a significação que lhe foi dada, uma 

rua pode ser um palco, embaixo de uma árvore pode-se ter uma sala de aula, vai depender de como o 

significamos. 
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Sendo assim, embora o espaço físico não seja o principal, mas os seus aspectos 

culturais, pois é ele que determinará a identificação dos indivíduos nele, o espaço sala 

de aula faz parte de uma instituição cultural, a escola, que faz parte dos cotidianos 

praticamente de todos, independente de seu extrato social. Para que ela exista independe 

do estado físico, mas da compreensão de que o espaço se destina à construção do saber 

com a presença do professor e dos alunos. Pensar a apropriação do espaço nos facilita 

compreendê-lo como um espaço performático, ou como palco, conforme a perspectiva  

de Gooffman.  

Definimos o espaço sala de aula como performático, pelos papéis 

desempenhados pelos seus pares: a professora se apresenta sob a máscara de detentora 

do conhecimento, representando o papel de mediadora do conhecimento, enquanto os 

alunos representam o papel da platéia, que fará uma interlocução com a mediadora, 

determinando o seu papel. Para além dos papéis desempenhados, pensar a sala a aula 

como evento performático, dá-se pela materialidade que ela evoca. A aula é recurso 

subjetivo para aprendizagem, porém que se subordina a um roteiro prévio, construído 

com conteúdos, convenções e atos que segue uma sequência objetiva para uma melhor 

execução da ação.  

Mas para que ocorra o evento performático, o corpo deve estar em presença, 

com toda a sua historicidade. Esses corpos presentes (aluno e professor) dispõem de 

uma máscara que caracteriza o jogo cênico, caracterizado simbólica e socialmente, visto 

que a performance de cada participante tem o seu papel definido. Onde existe projeção 

de uma situação definida, que segundo Goffman "as definições da situação projetada 

são suficientemente harmoniosas, a ponto de não ocorrer franca contradição",  pois há 

uma espécie de  consenso entre  os envolvidos, o "acordo geral", sobre a situação 

estabelecida, a performance , em nosso caso, a aula. Para Goffman: 

 

A conservação desta concordância superficial, desta aparência de consenso, é 
facilitada pelo fato de cada participante ocultar seus próprios desejos por trás 

de afirmações que apóiam valores aos quais todos os presentes se sentem 

obrigados a prestar falsa homenagem (GOFFMAN, 2007, p. 18). 

 

Essa definição de acordo é o jogo entre quem cria e o que assiste, que por sua 

vez não é passivo, pois participa, interage e cria juntamente com aquele que se 

responsabiliza na condução da performance, "o individuo terá que agir de tal modo que, 
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com ou sem intenção, expresse a si mesmo, e os outros por sua vez terão que de algum 

modo ser impressionado por ele (GOFFMAN, 2007, p. 12). 

Quando se trabalha com Performances mito-narrativas podemos entender o 

que Goffmam ressalta, pois nesse momento a ordem é invertida e o quadro ou livro 

saem de cena e as atenções são concentradas no professor que conta a história. É nesse 

momento que professor pode mostrar suas habilidades performativas, ou mesmo estar 

consciente delas, já que existem independentes de sua consciência.   

No cotidiano de sala de aula, todos envolvidos nesse espaço agem de forma 

parcialmente consciente na representação de seus papéis, performando suas ações 

conforme o roteiro social que lhe são impostos em um comportamento restaurado. 

 

Comportamento restaurado inclui uma vasta gama de ações. Todo 

comportamento é comportamento restaurado – todo comportamento consiste 

em recombinações de pedaços de comportamentos previamente exercidos. 

Naturalmente, na maior parte do tempo as pessoas não se dão conta de que 

agem assim (SCHECHNER, 2003, p. 34). 

 

O que seria segundo Schechner (2003) o comportamento restaurado que se 

diferencia da vida comum, pois é mais performático, pois são "comportamentos 

marcados, emoldurados ou acentuados, separados do simples viver" (SCHECHNER, 

2003, p.34). Para o autor, compreender esse conceito é reconhecer o "processo pelo qual 

os processos sociais, em todas as suas formas são transformados em teatro" (2003, p35).  

O que vai ao encontro do posicionamento de Goffman "presume-se que a vida cotidiana 

apresente coisas reais e às vezes bem ensaiadas" onde no "palco o ator se apresenta sob 

a máscara de personagens projetados por outros autores” (GOFFMAN, 2007, p.9). 

Levando em consideração essa forma parcialmente consciente das ações dos 

envolvidos no espaço performático, a sala de aula, podemos pensar nos comportamentos 

que os indivíduos desse espaço agem: 

 

Às vezes, agirá de maneira completamente calculada, expressando-se de 

determinada forma somente para dar aos outros o tipo de impressão que irá 
provavelmente levá-los a uma resposta específica que lhe interessa obter. 

Outras vezes o indivíduo estará agindo calculadamente, mas terá, em termos 

relativos, pouca consciência de estar procedendo assim. Ocasionalmente, irá 

se expressar intencional e conscientemente de determinada forma, mas 

principalmente, porque a tradição de seu grupo ou posição social requer este 

tipo de expressão, e não por causa de qualquer resposta particular (que não a 

de vaga aceitação ou aprovação) que provavelmente seja despertada naqueles 

que foram impressionados pela expressão (GOFFMAN, 2007, p. 15-16). 
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Dentro desta perspectiva de Goffman (2007) vemos que os indivíduos agem de 

forma calculada. Podemos colocar ação performática na qual procura se "obter uma 

resposta especifica", a exemplo, na narração dos mitos e também de maneira parcial 

onde todos desempenham seu papel social, mas agindo conforme "a tradição de seu 

grupo social". Dentro desse paralelo aluno-professor, cada um exercitará seu papel, o 

aluno performatizará ser um aluno e a professor, se colocará como professor. Pois “cada 

trabalho e papel social prevê um vestuário, gestos e ações que lhe são peculiares, uma 

forma de representação, e, também, um lugar em que são encenados” (SCHECHNER, 

2010, p. 29) 

Podemos compreender que a sala é um espaço performático que se realiza com 

o uso da máscara o elemento primordial da teatralidade, na qual o professor evoca 

identidades e representação teatral, compõe seu papel com seus espectadores, com os 

autores que faz interlocução para desenvolver os conteúdos, usando de um roteiro.  

Nesse espaço, o professor busca promover no outro uma mudança reforçando sua 

posição social e consigo mesmo. O aluno por sua vez se colocará com toda sua 

historicidade, compreendendo seu papel como platéia, se percebendo como foco da ação 

performática do professor compartilhando significados, ressignificando conteúdos e 

identidades. Como explica Capel, o corpo performado do professor pode ser um corpo 

autoritário, por exemplo: 

 

Assim, para as aulas-conferência, as conhecidas aulas expositivas em que se 

pressupõe que o aluno é um mero receptáculo do conhecimento, é comum 

encontrar um corpo alerta, rígido, um corpo autoritário e peripatético. As aulas-

conferência se opõem às aulas-colóquio e às aulas-oficina, experiências de 

conhecimento partilhado mais dinâmico entre professor e aluno. São bastante 

conhecidas as recomendações para o professor de manter-se ereto e em pé, de 

movimentar-se equilibradamente entre um lado e outro da lousa para não 
cansar o espectador e de manter comunicação visual com o aluno para não 

distrair sua atenção. O corpo autoritário é um corpo tenso, em que não se 

reconhece a interação do público sob qualquer reação ao repertório e sequência 

de conteúdos previamente preparados. O corpo autoritário é um corpo rítmico, 

disciplinado e se contrapõe ao corpo subjugado dos alunos, sentados em fila, e, 

preferencialmente, silentes. “Disciplina-se conteúdos”, faz-se “controle de 

sala”, cria-se a cultura do copiar conteúdos fragmentados, em uma alternância 

de recomendações unilaterais. O espaço performático da aula-conferência é um 

ato da cultura escolar autoritária e bancária em suas diversas nuances e 

manifestações (CAPEL,2013, p.199-200) 

 

Pensar a sala de aula como um espaço performático é compreender a natureza 

simbólica do espaço material, pois é nela que os significados serão interpretados e 

expresso em suas materialidades, por meio dos diálogos promovidos por meio do uso 
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das máscaras, desconstruindo o pensamento que aula apreende apenas um valor técnico 

de reprodução de conteúdos, porém ela é um reduto que lida com as subjetividades e 

intencionalidades subordinadas às construções sociais e culturais que constrõem um 

sentido lógico consciente e inconscientemente por todos os envolvidos. 

 

2.4 A Didática da História, a Aula-Oficina e as narrativas míticas. 

 

A Didática da História é definida por questões básicas “de como se pensa a 

história, quais são as origens da história na natureza humana, e quais seus usos para a 

vida humana” (RÜSEN, 2006, p.8). Todas estas questões fundamentais podem ser 

sintetizadas da seguinte forma: a Didática da História se preocupa com os modos como 

o conhecimento histórico, produzido pela ciência especializada, pode ser ensinada para 

o indivíduo humano, satisfazendo assim suas carências de orientação e contribuindo 

para a formação da identidade. 

Historicamente, a Didática da História constitui-se enquanto uma crítica à 

forma como o ensino da história foi, desde sempre, relegado para a periferia dos campos 

da ciência da história. A Didática da História vem de encontro a uma forma de fazer 

história que se considera autossuficiente, como se o conhecimento histórico não devesse 

retornar à sociedade, ao local de onde saíram os próprios historiadores (RÜSEN, 2006; 

COSTA, 2007). 

A Didática da História busca então meios para orientar-se por questões do 

mundo da vida, das necessidades práticas dos indivíduos. Afinal, “a história é enraizada 

nas necessidades sociais para orientar a vida dentro da estrutura tempo” (RÜSEN, 2006, 

p.8). A pesquisa histórica precisa voltar-se para a produção de conhecimento histórico 

que se oriente para a sociedade como um todo. “O que se considera história, do passado, 

mede-se pelo critério de sua utilidade (ou inutilidade) para a expansão do quadro de 

referências de orientação temporal da vida prática atual” (RÜSEN, 2001, p.84). 

Para satisfazer aos novos quadros de referência de produção do conhecimento 

histórico, a Didática da História busca estabelecer diálogo com as demais ciências 

humanas, em especial com a pedagogia e a sociologia. O que apresentamos a seguir é 

um exercício de diálogo entre a história, através da teoria da história de Jörn Rüsen, e 

uma abordagem teórico-metodológica conhecida como Pedagogia Histórico-crítica, a 

partir da obra de João Luiz Gasparin. Os critérios de seleção precisam ser explicitados. 

Para o primeiro é o fato de suas constantes reflexões sobre a fundamentação e a 
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legitimidade do conhecimento histórico científico que fazem dele um dos nomes mais 

importantes na área. Para o segundo caso, trata-se de um posicionamento político-social, 

vinculado a uma teoria marxista do conhecimento, que possibilita uma rede de 

considerações sobre como o conhecimento auxilia na ação consciente na sociedade. 

Passemos à apresentação de ambos. 

A teoria da história de Rüsen possui uma apresentação didática que auxilia na 

compreensão do fato de que o conhecimento histórico é fundamentado na natureza 

humana. Eis os cinco elementos dispostos em sua matriz disciplinar. 

 

 

 

Figura 1: Esquema Matriz disciplinar (Rüsen, 2001, p.35) 

 

O que é fundamental reter desta matriz, para o objetivo deste trabalho, é que 

ela tem início na vida humana prática, mais especificamente, nos Interesses (carências 

de orientação). Após os três estágios que devem ser cumpridos pela ciência 

especializada, Idéias, Métodos e Formas, o estágio final é, uma vez mais, a vida 

humana prática, Funções de orientação existencial. 

Por meio da matriz disciplinar de Rüsen fica claro que o conhecimento 

histórico parte da vida prática e, depois de todo um processo racional de teorização, 

retorna à vida prática. Este é o ponto preciso em que tal teoria da história se articula 
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com a pedagogia histórico-crítica apresentada por Gasparin (2003). A proposta de 

Gasparin tem um conteúdo programático. 

 

O ponto de partida do novo método não será a escola, nem a sala de aula, mas 

a realidade social mais ampla. A leitura crítica dessa realidade torna possível 

apontar um novo modo de pensar e agir pedagógicos. Deste enfoque, 

defende-se o caminhar da realidade social, como um todo, para a 

especificidade teórica da sala de aula e desta para a totalidade social 
novamente, tornando possível um rico processo dialético de trabalho 

pedagógico (GASPARIN, 2003, p.3). 

 

 

A teoria da história de Rüsen e a metodologia didática de Gasparin possuem 

certas semelhanças que podem enriquecer a prática do Ensino de História. É necessário 

estabelecer certos elementos básicos para a formação do conhecimento histórico nas 

escolas. Ambos têm a compreensão comum de que os professores não podem pensar em 

termos de ‘detentores do conhecimento’ que deve ser transportado para “as cabeças 

vazias dos alunos” (RÜSEN, 2006, p.8). 

Os alunos devem ser incentivados a interagir na produção do conhecimento. 

Isto pode ser feito na medida em que, antes de problematizar temas históricos como 

“Revolução Francesa” ou “Segunda Guerra Mundial”, o professor leve os seus alunos a 

apresentarem seus conhecimentos prévios sobre os assuntos. A partir do instrumental e 

do conteúdo oferecidos pelos alunos, da pré-compreensão que os mesmos têm, é que o 

professor irá elaborar problemas teóricos para auxiliar no tratamento dos temas 

relevantes para o ensino de história. 

De modo mais claro, ele precisa 1) partir da vida humana prática dos alunos 

(noções gerais); 2) lançar idéias (teorias, conceitos), propor métodos (de abordagem dos 

problemas) e sugerir formas (de apresentação) para o conhecimento adquirido, através 

do qual se chega ao terceiro elemento, ou seja, 3) Funções (de orientação existencial), 

de volta à vida humana prática, mas com um conhecimento modificado. Estes três 

passos são assim sintetizados por Gasparin. 

 

A proposta pedagógica, portanto, [...] tem como primeiro passo ver a prática 

social dos sujeitos da educação. A tomada de consciência sobre essa prática 

deve levar o professor e os alunos à busca de conhecimento teórico que 

ilumine e possibilite refletir sobre seu fazer cotidiano. [...] O segundo passo 

consiste na teorização sobre a prática social. O levantamento e o 

questionamento do cotidiano imediato e remoto de um grupo de educandos 

conduzem à busca de um suporte teórico que desvele, explicite, descreva e 

explique essa realidade. [...] O terceiro passo dessa metodologia de ensino é o 

retorno à prática para transformá-la. Depois de passar pela teoria, isto é, pelo 

abstrato, o educando pode se posicionar de maneira diferente em relação à 
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prática, pois modificou sua maneira de entendê-la. Em consequência, sua 

prática também não seria a mesma. Seu pensar e agir podem passar a ter uma 

perspectiva transformadora da realidade (GASPARIN, 2006, p. 6-7) 

 

A articulação do pensamento destes dois autores é profícua, pois, cada um, 

interessado em elementos distintos do fenômeno humano, fazem recortes de acordo com 

seus interesses. Rüsen aprofunda deste modo, o segundo elemento e mostra que a 

atividade da ciência da história é mais elaborada do que simplesmente ‘teorização sobre 

a prática social’. Com Gasparin, por outro lado, percebemos que o conhecimento, 

corretamente trabalhado pelo professor, tem uma ação transformadora sobre os 

educandos. 

Gostaríamos aqui de enfatizar o terceiro passo apresentado por Gasparin. Ele é 

interessante, pois auxilia na grande pergunta que, possivelmente, todo jovem faz, 

sobretudo na aula de história, a seus professores (e infelizmente, são raros os que 

possuem uma resposta consistente, inclusive para si mesmos). A pergunta 

‘amedrontadora’ é a seguinte: “– Professor, para quê aprender sobre essas coisas antigas 

que já passaram, se elas não voltam mais, se elas não vão resolver meus problemas?” E 

essa angústia existencial torna-se cada vez maior. Ela traduz uma carência estrutural no 

aprendizado de história, e das demais ciências humanas. 

A didática proposta por Gasparin auxilia na medida em que ela parte de uma 

concepção de produção de conhecimento que inclui o educando nesta etapa formadora. 

Ele não está lá apenas para receber um conhecimento pronto, que os historiadores 

fizeram na academia, ele está lá para articular sua vivência pessoal, e de sua 

comunidade, com as orientações que o conhecimento histórico pode lhe oferecer. 

Este conhecimento é transformador da visão de mundo e, fundamentalmente, 

da forma de agir no mundo. Tanto a teoria de Rüsen, que apresenta o conhecimento 

histórico aplicado na vida como uma estratégia política da identidade (2001, p.164), 

quanto a didática de Gasparin que mostra uma profunda preocupação com a 

transformação que o conhecimento desempenha na vida dos educandos; nos dois esta 

preocupação é recorrente. Gasparin propõe “trabalhar um conhecimento científico e 

político comprometido com a criação de uma sociedade democrática e uma educação 

política” (2006, p.8). 

Uma das tarefas da Didática da História é propor alternativas para os 

problemas aludidos acima e a elaboração de teorias que possam indicar ações que 

contribuam para a compreensão dos educandos e para o melhor aproveitamento do 
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conhecimento histórico na formação identitária e na orientação político-crítica e 

consciente, em suma, na formação de um adolescente que conquiste e garanta 

criticamente sua cidadania. 

Para propor estratégias de ação que modifiquem a compreensão que o jovem 

tem em sala de aula, é preciso primeiro compreender historicamente a forma como este 

vem sendo visto pela sociedade da cultura ocidental: como um jovem pouco criativo e 

desinteressado. Assim, a Educação Básica tem uma relação negativa com a concepção 

de criatividade, considerando que os alunos são incapazes, por fatores sócio-econômicos 

e de formação, de efetivarem processos de ensino inovadores, que produzam novos 

conhecimentos. 

Partindo então do entendimento que criatividade não é sinônimo de 

inteligência, mas convém entender o que vem a ser a criatividade, de modo a derrubar 

falsas concepções sobre a ela, bem como entendê-la em todas suas diversas facetas para 

melhor compreender como deve ser estimulada e deve ser trabalhada nas aulas de 

história, aulas estas que buscam sair do ranço de um ensino tradicional e se basear nas 

novas concepções de Ensino de História que são defendidas pela Didática da História. 

Começaremos, portando, por desfazer algumas ideias errôneas sobre a 

criatividade que foram se cristalizando no senso comum ao longo do tempo. A 

criatividade não é um dom divino que só alguns poucos privilegiados possuem; também 

não é um lampejo de inspiração que ocorre de modo inexplicável; ou mesmo algo que 

depende única e exclusivamente do interior de cada indivíduo, sem relação com o meio; 

também não se exprime apenas nas artes e grandes invenções. 

Segundo Eurice Soriano de Alencar (2001) a criatividade não possui uma 

definição precisa de tal modo que é difícil dizer o que vem a ser criatividade, mas a 

autora ensaia reflexões sobre o tema: 

 

O fato de não termos ainda uma definição precisa, universalmente aplicável 
do termo, não significa, porém, que não tenhamos ainda um corpo substancial 

de dados a respeito de questões relativas a diversas dimensões da 

criatividade, como os fatores de personalidade, traços cognitivos, variáveis 

sociais que afetam a sua expressão, processo criador e estratégias que 

favoreçam a criação (ALENCAR, 2001, p.23). 

 

Esta autora afirma, ainda que todos podem desenvolver a criatividade, pois a 

mesma “é uma característica humana universal” (1986, p. 44) e que o resultado dela é 

um produto novo, mas para que este novo surja é necessário que haja preparação do 
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indivíduo, disciplina, esforço consciente, trabalho prolongado e conhecimento de uma 

área do saber. 

Há, segundo Alencar (1986, p. 38-53) e (2001, p. 23-37), alguns fatores que 

afetam a criatividade, bem como algumas barreiras à manifestação da criatividade por 

parte dos indivíduos. Dentre os fatores psicológicos ela elenca: as características 

motivacionais, pois a motivação seria um componente vital para o processo criador; as 

habilidades cognitivas, de tal modo que a junção de diversas habilidades cognitivas 

diferentes seriam necessárias para a manifestação da criatividade e traços de 

personalidade como a autonomia, a flexibilidade pessoal, abertura à experiência, 

autoconfiança, iniciativa, persistência, sensibilidade, espontaneidade e intuição. 

 Dentre os fatores sociais que exercem influência sobre a criatividade pode-se 

observar o ambiente familiar, de sorte que algumas características presentes na família 

podem favorecer a expressão da criatividade em um individuo, tais como: um 

relacionamento não possessivo, atitudes que favoreçam a independência, abertura às 

próprias experiências, encorajamento dos interesses criativos, dentre outros. Outro fator 

social de enorme importância no que concerne à criatividade é o ambiente escolar, que 

pode tanto desenvolver a criatividade nos alunos como ser uma barreira à manifestação 

da mesma (sobre este aspecto falaremos mais detidamente posteriormente). E como 

resultado destes fatores surge o Autoconceito, ou seja: 

 

[...] a imagem subjetiva que cada um de nós tem de si mesmo e que passamos 

a vida tentando manter e melhorar. Ele é formado pelas crenças e atitudes a 

respeito de nós mesmos, sendo altamente influenciado pela nossa percepção 

do que os outros pensam de nós. Constitui um determinante importante da 

pessoa que somos; determina ainda o que pensamos a respeito de nós 

mesmos, o que fazemos e o que acreditamos que podemos fazer e alcançar 

(ALENCAR, 1986, p. 46). 

 

O autoconceito de um indivíduo se forma desde o nascimento e vai se 

solidificando com o passar do tempo e a partir das experiências que este trava na 

família, na escola e na sociedade como um todo. Ele é de extrema importância para o 

modo como a pessoa encara a vida e os acontecimentos que o cercam, porém, as 

mudanças no autoconceito podem ocorrer, sejam elas positivas ou negativas, apesar de 

ocorrer de forma lenta.  

O autoconceito, portanto, pode ser tanto um impulsionador da criatividade 

como uma barreira para a mesma, mas além desta há ainda outras barreiras que podem 

surgir diante do desenvolvimento da criatividade, tais como: pressões sociais com 
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relação a indivíduos que divergem da norma; atitudes negativas com relação ao arriscar-

se; aceitação pelo grupo como um dos valores mais cultivados, em detrimento da 

criatividade; expectativas com relação ao papel sexual, que por vezes fixa 

comportamentos esperados para cada sexo; negativismo; medo de criticas; ansiedade; 

sentimento de inferioridade; entre outros. 

Percebemos, portanto que existem diversas barreiras ao desenvolvimento da 

criatividade, mas que também este desenvolvimento é possível, e mesmo necessário, 

principalmente pelo fato do mundo atual ser dinâmico e com constantes inovações, 

exigindo dos indivíduos uma postura ativa, reflexiva e criativa perante os problemas que 

lhe surgem. Desta forma nós focaremos nossa atenção agora sobre a relação que a 

criatividade possui com a educação escolar, quais as barreiras que a escola apresenta ao 

desenvolvimento da criatividade, qual o papel do professor e como criar uma atmosfera 

criativa nas aulas de história. 

A relação que a educação brasileira possui com a criatividade é na maioria das 

vezes uma relação negativa, pois o que se vê na maioria das escolas é que a criatividade 

não é estimulada nos alunos e chega ao ponto de ser discriminada e rejeitada, de tal 

forma que as pesquisas mostram que tanto professores como alunos preferem os 

indivíduos populares e/ou inteligentes em detrimento dos criativos. 

Portanto o que se vê são enormes barreiras que a escola cria para o 

desenvolvimento e expressão do talento criativo, de tal modo que é urgente que estas 

barreiras sejam identificadas e removidas. Dentre elas destacam-se: 

 

1- Atitudes autoritárias por parte do professor. 
2- Hostilidade com relação ao aluno que questiona, que critica, que discorda. 

3- Pressão ao conformismo, que se manifesta através de um currículo 

inflexível, e de uma rotina em sala de aula que não se altera. 

4- Ênfase exagerada na reprodução do conhecimento, em detrimento da 

produção do conhecimento. 

5- Ausência de uma preocupação em favorecer o desenvolvimento de um 

autoconceito positivo e sentimentos de incompetência escolar. 

6- Baixas expectativas tanto com relação ao potencial criador do aluno, 

quanto com respeito às habilidades do aluno de análise, síntese e 

avaliação (ALENCAR, 1986, p. 63-64) 

 

A partir destas barreiras identificadas por Alencar, podemos dizer que no caso 

das aulas de histórias o problema é ainda maior, pois junto a tudo isto, há ainda o fato 

de que os alunos, na maioria das vezes, não conseguem compreender qual a utilidade de 

se estudar história. Pensando nisso é que recorremos à didática da história a qual nos 

referimos anteriormente, pelo fato de que ela propõe importantes alternativas para 
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solucionar estes problemas de tal modo que comentaremos agora como a didática da 

história se posiciona perante cada uma destas barreiras. 

 

1- Atitudes autoritárias por parte do professor. 

Dentro da perspectiva da didática da história o professor deve se posicionar 

como um mediador entre o aluno e o conhecimento que este deve construir, além disso, 

o trabalho do professor de história é indissociável do trabalho do historiador, visto que o 

professor é, antes de tudo, um historiador, e enquanto tal deve se apropriar da 

linguagem própria da história, sabendo utilizar e diferenciar os conceitos substantivos e 

os conceitos epistemológicos em sua prática docente, de modo a permitir que os alunos 

construam seus conhecimentos históricos ou os modifique da melhor forma possível. 

Desta forma, conhecedor que é de que a história é construída e escrita pelos homens, o 

professor de história não pode ter uma posição autoritária perante o aluno. 

 

2- Hostilidade com relação ao aluno que questiona, que critica, que discorda. 

Como já o dissemos o professor de história deve mostrar aos alunos que a 

história é escrita e construída pelo homem e que mesmo tendo comprometimento com a 

verdade, nunca poderá transmitir a “verdade absoluta” sobre um determinado fato, de tal 

modo que a forma de ver a história se modifica com o tempo e de acordo com a corrente 

historiográfica que a analisa. Sendo assim, a didática da história propõe que o professor 

de história busque desenvolver metodologias que incentivem o aluno a questionar, 

criticar e desenvolver um pensamento reflexivo com relação ao conhecimento histórico. 

  

3- Pressão ao conformismo, que se manifesta através de um currículo 

infléxível, e de uma rotina em sala de aula que não se altera. 

Sobre este aspecto podemos dizer que a didática da história orienta que o 

professor de história deve propor sempre novas formas de construir o conhecimento, se 

utilizando de diferentes metodologias e abordagens no trabalho com os conteúdos 

propostos pelo currículo oficial. De tal modo o professor deve fazer os alunos 

trabalharem com a interpretação de fontes escritas, iconográficas, de cultura material. 

Deve-se utilizar de músicas, filmes, obras literárias, entre outras, de modo a despertar a 

curiosidade do aluno e sua criatividade, quebrando com isso a rotina por vezes 

enfadonha da sala de aula. 
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4- Ênfase exagerada na reprodução do conhecimento, em detrimento da 

produção do conhecimento. 

Como dissemos anteriormente o aluno nas aulas de história não está lá apenas 

para receber um conhecimento pronto, que os historiadores fizeram na academia, mas 

para articular sua vivência pessoal e de sua comunidade, com as orientações que o 

conhecimento histórico pode lhe oferecer, bem como construir um conhecimento 

histórico ou mesmo modificar o conhecimento histórico do qual é portador. Desta 

forma, o objetivo do professor de história é levar a criança e o adolescente a construir 

seu conhecimento histórico, ou seja, permitir o encontro do pensamento histórico 

científico com o pensamento histórico geral, atendendo assim às suas necessidades de 

orientação em seu cotidiano e de construção de sua identidade. Além disso, o professor 

deve ter como objetivo auxiliar na modificação desta consciência histórica, quando a 

mesma se vê grandemente influenciada pelo senso comum, em virtude do conhecimento 

histórico não ser desenvolvido apenas no ambiente escolar, mas em todos os espaços de 

relação com o outro (ALVES, 2007, p. 142). 

 

5- Ausência de uma preocupação em favorecer o desenvolvimento de um 

autoconceito positivo e sentimentos de competência escolar. 

Sobre este ponto a didática da história contribui ao permitir que todos os alunos 

se vejam como partes fundamentais da construção do conhecimento histórico em sala de 

aula, bem como capazes de se utilizar de ferramentas interpretativas para compreender 

fatos históricos. Com isso propicia-se o desenvolvimento de um autoconceito positivo e 

do sentimento de “competência” escolar. 

 

6- Baixas expectativas tanto com relação ao potencial criador do aluno, 

quanto com respeito às habilidades do aluno de análise, síntese e 

avaliação. 

Dentro da perspectiva da Didática da História, uma das metodologias que 

atualmente é utilizada é a da Aula Oficina5. Essa forma de ensino possibilita ao 

                                                
 3- A Aula Oficina é proposta por Isabel Barca (2004). Para desenvolver uma Aula Oficina é necessário 

passar pelas seguintes etapas: Elaboração do instrumento, investigação e avaliação dos conhecimentos 

prévios dos alunos; desenvolvimento das atividades da aula oficina, com utilização de fontes históricas; e 

aplicação do instrumento de metacognição. 
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professor assumir uma posição de “investigador social e organizador de atividades 

problematizadoras”, bem como percebe o aluno como possuidor de “ideias prévias e 

experiências diversas” tornando-o “agente de sua formação” (BARCA, 2004, p.133).  

Com isso desenvolve nos alunos a capacidade de utilizar a instrumentalização própria 

da história e desenvolver as habilidades do aluno de análise, síntese e avaliação. 

Acreditamos, pois, que a Didática da História permite que haja uma atmosfera 

criativa em sala de aula, na qual o aluno pode, então, desenvolver o talento criativo da 

melhor forma possível. No entanto, mesmo tendo as inovadoras contribuições da 

Didática da História para nortear a atividade docente, percebemos que em muitos 

lugares a educação continua a se basear no modelo tradicional de ensino que vê no 

aluno um ser vazio que precisa ser preenchido de conhecimento e onde toda a 

criatividade precisa ser reprimida, dando-se ênfase à memorização de conteúdos sem a 

necessária reflexão e construção do conhecimento. Pensando nisso é que faremos mais à 

frente uma breve análise do Projeto Políticos Pedagógico (PPP) da instituição, de modo 

a analisar como a criatividade é abordada ou não nestes documentos, bem como uma 

análise da concepção geral de escola integral, projeto pautado em uma concepção 

neoliberal de ensino que objetiva transformar alunos em empreendedores com visão 

para o mercado.  

Podemos entender o ofício do professor de História de várias maneiras. 

Segundo o historiador Leandro Karnal, fazer um texto de História e, por conseguinte 

ensinar História é estabelecer o diálogo entre o passado e o presente. Significa dizer que 

não existe um passado “puro” e “total”, que possa ser reconstituído exatamente como 

ocorreu. Como também não podemos produzir um texto ou dar uma aula de História 

baseados apenas na concepção atual, pois assim chegaríamos a apenas projeções do 

presente no passado: os famosos anacronismos. O homem do presente é quem recorta, 

delimita, escolhe e narra o passado, nesse sentido todo texto histórico torna-se objeto de 

História, é a representação do homem sobre o passado. Esse objeto histórico pode ser 

transformado por várias razões como as mudanças sociais, por novas descobertas 

arqueológicas, por novos debates metodológicos e pelo surgimento de novos 

documentos. 

Partindo dessa premissa é que devemos trabalhar com os adolescentes, de 

forma tal que a criatividade e seja estimulada. Nesse sentido é importante ressaltar 

algumas técnicas a serem utilizadas pelo professor ao ensinar História. A participação 

dos alunos é fundamental para que essa criatividade seja estimulada. 



50 

 

A metodologia defendida pela Didática da História consiste em uma 

abordagem histórica partindo da bagagem de conhecimento que o aluno já possui, pois, 

sabemos que em um ambiente escolar encontramos diferentes pessoas com diferentes 

convivências sociais e é nesse ponto que o professor pode trabalhar o conteúdo levando 

em consideração que nenhum aluno é totalmente “ignorante” em relação a determinado 

conhecimento. Dessa maneira o professor vai orientando e coordenando a discussão em 

sala, motivando a participação dos alunos e pontuando a reflexão da turma. Para que 

essa metodologia seja de forma mais proveitosa pode ser utilizado alguns materiais que 

estimulem a participação dos alunos como, por exemplo, imagens, filmes, cartoons, 

sites, coletânea de textos, documentos, como também pode ser utilizado uma disposição 

diferenciada do ambiente, como colocar a sala em círculo e assim por diante. 

O professor tem papel fundamental para os alunos, pois este profissional pode 

construir e desconstruir conceitos na vida de seus alunos, influenciando de forma 

significativa o papel desses na sociedade na medida em que eles saiam da aula com uma 

nova visão do mundo e da História conseguindo problematizar e argumentar sob 

diferentes perspectivas. 

Os adolescentes estão em constante transformação, sendo influenciados, 

principalmente pelos veículos de comunicação em massa e pelo grupo social em que 

estão inseridos segundo Flávio F. D’Andrea (2001). A adolescência é uma época em 

que aumentam as dissonâncias entre as três partes do aparelho psíquico e é necessário 

um tempo para que id, ego e superego estejam aptos a funcionarem, outra vez, como um 

conjunto harmonioso. Existe um forte conflito entre o desejo de ser reconhecido como 

adulto e o desejo de permanecer criança. Nesse momento há uma intensificação da 

tendência a buscar, fora da família, objetos para odiar, amar e identificar-se. A visão de 

mundo e a orientação dos adolescentes alteram-se por causa de seu comportamento 

físico, está saindo da infância e aproximando-se dos adultos e nesse sentido o professor 

tem uma função indispensável. 

Como uma obra em construção, a adolescência acontece no indivíduo 

principalmente no terreno da escola, na qual o jovem passa boa parte de seu dia fora de 

casa. É nesse ambiente que o adolescente aprende a se virar de verdade para resolver 

problemas com independência, checando e ampliando o conhecimento, ouvindo, 

negociando, cedendo, participando, cooperando, perseverando, respeitando. Aprende a 

ser solidário e consciente de seus direitos, deveres e responsabilidades. 
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Então, é na escola que todas essas relações se dão e é na escola que os 

principais estímulos são lançados. Os professores de História podem, por meio dos 

recursos, estimularem a criatividade e a inteligência dos jovens. 

O professor de História conta hoje com vários recursos didáticos que podem 

ser utilizados como mecanismos que estimulem a criatividade e a inteligência, pois 

sabemos que ambas precisam de um ambiente social para que se desenvolvam. Elas 

precisam ser estimuladas e nada melhor do que o ambiente escolar para que isso ocorra. 

Desde os recursos mais simples, como por exemplo, fazer uma aula onde os alunos se 

dispõem pela sala de aula em forma de círculo, como recursos mais sofisticados dotados 

de alta tecnologia, como por exemplo, um museu virtual que está disponível na internet. 

Já dissemos que os recursos são muitos, mas quantidade não revela qualidade, é 

necessário que o professor tenha criatividade para saber trabalhar esses recursos de 

forma que estimulem a atenção dos alunos e que torne a aula mais interativa 

favorecendo assim um ambiente que estimule a criatividade e a inteligência nos alunos. 

No roll de recursos que podemos utilizar em sala nos propusemos a trabalhar as 

narrativas míticas de forma performativa, as quais denominamos contação de histórias 

míticas, como exemplifico posteriormente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

CAPÍTULO 3  

A EXPERIÊNCIA DE NARRAR MITOS NAS ESCOLAS 

 

“Percy Jackson foi a minha porta de 

entrada para Olimpo”. 

(K.B 2° ano C) 
 

 

Em agosto de 2013 quando procurei a escola CEPI Cecilia Meireles para levar 

o projeto das performances mito-narrativas, o coordenador da área de humanas, 

professor Wesley Paulo Rosa, me pediu que conversasse com a professora de história 

dos primeiros anos, Suely Bernardino. Quando tivemos nosso encontro ela disse: “o 

Universo conspira a nosso favor” e sorriu. Fiquei sem entender, continuamos a nossa 

conversa. Então ela me falou que quando dava aula para os primeiros anos muitos 

alunos tiveram interesse por mitologia e que devido a esse interesse ela tinha 

desenvolvido uma atividade na qual as alunos escolhiam algumas narrativas de seus 

interesse e eles encenavam a História. Ela até me falou que sempre deu aulas sobre 

história Antiga e narrava alguns mitos, mas que naquele ano as turmas estavam muito 

mais interessadas. A professora disse que o interesse era tão grande que alguns alunos 

usaram o tema mitologia para criar uma proposta de Clube Juvenil. Fiquei grata ao 

universo.  

Então, fui ao encontro dos líderes do clube Juvenil T. R e vice-lider K. B e 

contei sobre o intuito da minha pesquisa de aliar as narrativas míticas performatizadas 

com Ensino de História. Durante a conversa observei nos pertences dos alunos um livro 

de literatura infantil, mas não dei muito importância, porém quando perguntei a eles por 

que o interesse em mitologia, eles se olharam e a garota me respondeu “por causa dele”, 

e me mostrou o livro do autor Rick Rindan, Percy Jackson. Percebi uma excitação entre 

os dois, ela me falou a frase que usei como epigrafe nesse tópico do trabalho “Percy 

Jackson foi a minha porta de entrada para Olimpo”. Nesse momento foi claro para 

mim, o que levou o interesse dos alunos pelo tema mitologia, não eram apenas as aulas 

de história, e sim suas vivencias externas à sala de aula como o contato com a literatura, 

no caso dele, a juvenil. A partir daquele momento deixei de ser apenas uma 

pesquisadora e passei a ser também uma Olimpiana, como eles gostam de se 

autodenominarem e me tornei um membro e cooperadora do Clube Juvenil Filhos do 

Olimpo. E esse foi meu chamado para a aventura. 
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Entretanto, como em toda jornada mítica o chamado para a aventura tem seus 

entraves, naquele ano o Clube Juvenil acabou não se realizando devido aos jogos de 

interclasse, e como o modelo de aula era ainda experimental, não fora oficializado. Mas 

ainda tive alguns encontros com os alunos para falar sobre o tema e participar das 

atividades da escola e de outros colegas. Esse foi o período em que precisei submeter 

meu projeto ao Conselho de Ética da Universidade e consegui aprovação apenas em 

maio de 2014. 

Continuei a jornada, com visitas frequentes à escola, então em agosto de 2014 

pudemos finalmente realizar o nosso Clube Juvenil. O Clube foi oficializado, os 

meninos fizeram a divulgação nas mídias sociais e em cartaz (Anexo I) por toda escola, 

elaboraram um projeto segundos a exigências da escola (Anexo II). Assim começamos 

as nossas atividades. 

Após a inauguração do Clube Juvenil tivemos dez encontros nos quais eu 

utilizei como metodologia para a coleta de dados a Aula Oficina. Bergmann (1990, p.2), 

esclarece que esta é uma disciplina que pesquisa a elaboração e a recepção da História, 

ou seja, a formação de uma consciência histórica que se realiza num contexto social e 

histórico. Além disso, ela investiga e expõe os processos de ensino e aprendizagem, de 

formação e autoformação de indivíduos, grupos e sociedades realizados a partir da 

história e pela história. A Didática da História e a aula oficina também procuram 

explicar os pressupostos, condições e metas da aprendizagem em história, além dos 

conteúdos, métodos e as possibilidades de estruturação destes conteúdos. Analisa 

também as técnicas, os materiais de ensino e as diversas possibilidades da representação 

em História.  

As reflexões da experiência foram efetivadas por meio de aulas-oficinas as 

quais teve por intuito demonstrar uma possibilidade didática para o ensino de história 

com a utilização das narrativas míticas em sua configuração oral para apropriação do 

ouvinte-aluno dos conteúdos ministrados e seu acesso ao conhecimento histórico como 

recurso que torna o conteúdo inteligível para alunos, promovendo um aumento no 

interesse na disciplina de história.  

Sendo um trabalho que se liga ao ensino de história e atuação do professor em 

sala de aula e a performance como uma possibilidade didática, nos utilizamos do 

recurso da pesquisa-ação, que como o próprio nome já diz, procura unir a pesquisa à 

ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e compreensão como parte e a partir 

da prática. Buscando assim “superar, essencialmente, a separação entre conhecimento e 
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ação” (GAMBOA, 1982, p. 36). Isto é, por meio da experimentação e atuação em sala 

de aula com as mito-narrativas. 

Em tal perspectiva, o trabalho do professor de história é indissociável do 

trabalho do historiador, visto que o professor é, antes de tudo, um historiador e enquanto 

tal deve se apropriar da linguagem própria da história, sabendo utilizar e diferenciar os 

conceitos substantivos e os conceitos epistemológicos em sua prática docente, de modo 

a permitir que os alunos construam seus conhecimentos históricos ou os modifiquem da 

melhor forma possível. 

Quando nos referimos à construção e à modificação do conhecimento histórico 

por parte dos alunos, nos baseamos nas pesquisas de diversos autores, entre eles Jörn 

Rüsen. Segundo este autor, tal mudança é importante para consolidar conceitos e nos 

ajuda a compreender a maneira como se forma a consciência histórica. A consciência 

histórica é “a soma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua 

experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos de forma tal que 

possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo” (2001, p.57). Podemos 

perceber, a partir dessa afirmação, que todos os indivíduos, desde a mais tenra idade, 

possuem um modo de ver a história e, com isso, um conhecimento histórico próprio, 

que o permite se situar no tempo e no espaço, possibilitando-o também fazer uma 

organização mental dos acontecimentos históricos.  

Desta forma, o objetivo do professor de história é levar a criança e o 

adolescente a construir seu conhecimento histórico, ou seja, permitir o encontro do 

pensamento histórico científico com o pensamento histórico geral, atendendo assim às 

suas necessidades de orientação em seu cotidiano e de construção de sua identidade. 

Além disso, o professor deve ter como objetivo auxiliar na modificação desta 

consciência histórica, quando a mesma se vê grandemente influenciada pelo senso 

comum, em virtude do conhecimento histórico não ser desenvolvido apenas no 

ambiente escolar, mas em todos os espaços de relação com o outro (ALVES, 2007, p. 

142). 

Devemos lembrar, porém, que o ponto de partida do professor ao objetivar a 

construção da consciência história nos alunos é, primeiramente, saber o que os mesmos 

já conhecem, ou seja, partir do que os estudantes sabem para só então planejar seu modo 

de atuação. Uma das práticas que melhor conseguem isso e que mais contribuem para a 

construção do conhecimento histórico é a da aula oficina, proposta por Isabel Barca 

(2004, p. 131-144). 
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De acordo com a autora, as atuais propostas curriculares para o ensino de 

história orientam quanto ao desenvolvimento de instrumentalização “essencial (trato 

com as fontes, concepções, vestígios, tempo e recorte espaço temporal), específicas 

(própria da disciplina) e articuladas (o que transita entre as disciplinas)” (BARCA, 

2004, p. 133). 

Além disso, a autora sintetiza as instrumentalizações em história que se exige 

dos jovens em três pontos fulcrais: interpretação de fontes, compreensão 

contextualizada e comunicação. Para desenvolver uma aula oficina é necessário passar 

pelas seguintes etapas: Elaboração do instrumento, investigação e avaliação dos 

conhecimentos prévios dos alunos; desenvolvimento das atividades da aula oficina, com 

utilização de fontes históricas; e aplicação do instrumento de metacognição. 

Nesse processo, o aluno é entendido como agente de sua formação com idéias 

prévias e experiências diversas e o professor como investigador social e organizador de 

atividades problematizadoras; o conhecimento histórico é visto a partir de sua natureza 

multiperspectivada e nos seus vários níveis: senso comum, ciência e epistemologia; as 

estratégias e recursos são múltiplos e intervenientes; a avaliação é feita a partir de todo 

o material produzido pelo aluno; e os efeitos sociais são focados nos agentes sociais 

(SCHMIDT; GARCIA, 2006, p. 23). 

Dentro dessa perspectiva, foi possível executar trabalhos com a obra mítica em 

sala por meio do modelo de aula oficina. No primeiro encontro investiguei os 

conhecimentos prévios dos alunos por meio de um questionário (Anexo III). Com as 

respostas em mãos, busquei identificar qual a compreensão histórica dos alunos, e, a 

partir daí, planejei as próximas oficinas, dando maior ênfase em questões que os alunos 

tiveram mais dificuldades ou nas quais demonstraram um conhecimento ainda muito 

pautado no senso comum.  

Na mesma oficina apliquei um exercício de metacognição a partir da imagem 

Ulisses e as sereias (Anexo IV). Nessa atividade foi exposta a imagem, a partir da qual 

os alunos fizeram observações e tentaram identificar qual ser mítico se encontra na 

gravura. Com a gravura projetada no data show, pedi que os participantes do Clube 

Juvenil observassem se reconheciam algum personagem da imagem. Assim começou o 

uso da técnica de chuva de palavras6. Uns olhavam e diziam que era de um museu, 

outros reconheceram que a imagem era bem antiga. Então pedi que eles analisassem a 

                                                
6 Chuva de palavras: Técnica utilizada em aula, na qual os alunos falam as palavras que lhe vêm à cabeça 

sobre o tema proposto pelo professor e este anota no quadro negro as palavras faladas. 
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imagem em seus pormenores, logo em seguida eles começaram a analisar os 

personagens da imagem aonde eles se encontravam. Assim perceberam que a imagem 

retratava alguma aventura do mar, como disse um dos alunos. Logo após, outro aluno 

observou que na imagem havia uma figura diferente, uma ave com cabeça de mulher, e 

outro observou que havia um homem amarrado no mastro de uma embarcação.  

Ficamos por volta de cinco minutos discutindo sobre a figura da ave com cabeça de 

mulher, eles fizeram os seguintes apontamentos: que era um monstro, que nunca tinham 

visto isso antes e assim por diante. Um aluno se levantou e me perguntou se a imagem 

era de Ulisses, pois tinha lembrado ver uma cena parecida em um filme. Assim eu tive 

que desvendar o que para eles era um mistério. Então respondi: sim é Ulisses, retratado 

em um vaso antigo, e que essa cena retratava a volta do personagem à sua terra natal 

após a Guerra de Tróia, quando teve de ser amarrado em um mastro para não se deixar 

seduzir pelo canto da sereia. Foi quando uma aluna levantou a mão e com um sorriso 

irônico e disse: “Então professora, se é Ulisses cadê a sereia?” Eu respondi: a sereia é a 

ave com cabeça de mulher. Alguns riram, outros ficaram chocados, e um disse: “Nunca 

que isso é uma sereia, nem aqui e nem na Grécia”. Então, argumentei que na Grécia era 

assim e expliquei como ocorriam as representações de sereia no mundo antigo. 

Posteriormente apresentei a imagem da Pequena Sereia (Anexo IV) e perguntei: “Isso é 

uma sereia?” E todos concordaram. Assim expliquei a eles, que para os antigos aquela 

ave com cabeça de mulher era uma sereia e que os mitos percorriam o tempo, porém 

com as adaptações daqueles que estão entrando em contato com eles, pois os mitos são 

polissêmicos. Nesse momento demonstrei aos alunos as (re)atualizações e releituras das 

narrativas mitológicas. 

Em outra oficina promovemos uma atividade a qual os alunos contaram e 

recontaram os mitos ao narrar os Mitos Clássicos de Apolo, Artêmis, Eco e Narciso e o 

mito japonês da Princesa Aya e o espírito da peônia. Quanto a mim fiquei responsável 

por apresentar três narrativas: os Mitos de Isis e Osíris, Demeter e Io. Nessa atividade 

experimentei formas diferentes de contar o mito e apliquei outro questionário para 

avaliar a percepção dos alunos. Essa atividade procedeu da seguinte maneira: A 

contação de História foi uma performance em forma de monólogo a qual intitulei Isis e 

Osíris: uma jornada pelo amor.  Nesta atividade narrei, em primeira pessoa, como 

deusa Isis. Na segunda, utilizei o mito de Deméter com imagens referentes à história e 

na terceira apresentei o mito Io narrado em terceira pessoa. Nessa atividade busquei 

juntamente com os alunos entender qual a possibilidade performática que mais atraiam a 
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atenção dos alunos. Para essa avaliação apliquei um questionário (Anexo V). Os dados 

levantaram os seguintes resultados no gráfico abaixo. 

 

Opiniões sobre as modalidades de contação 

de história  

  Isis  IO Deméter 

Muito bom 46% 17% 37% 

Bom 25% 41% 34% 

Regular 12% 13% 75% 

    

  

 
Gráfico 3.0 

 

Analisando os dados quanto à forma de contar os mitos, Isis e Osíris foi a 

história que os alunos mais apreciaram. Em segundo lugar eles gostaram da contagem 

com a utilização de figuras durante a narrativa. A forma menos apreciada foi a de 

contagem pura e simples, sem a utilização de imagens. 

Tendo com eixo investigativo dessa atividade a importância da narrativa na 

produção do conhecimento histórico, a experimentação foi montada em uma perspectiva 

de pesquisa-ação, visto que essa forma de pesquisa busca a transformação em suas 

próprias práticas, e leva o pesquisador refletir sobre a sua ação. Escolhi narrar histórias 

míticas, pois, conforme explicita Gevaerd:  

 

Narrar história em sala de aula é uma forma de relatar o passado, 

consequentemente, interpretar este passado e, por isso as narrativas são 

componente significativo do pensamento histórico e uma ferramenta central 

no ensino e na aprendizagem em história, podendo ser considerado 

fundamental nessas aulas (GEVAERD, 2009, p. 141). 

  

A narração permite ao narrador e alunos uma interpretação pessoal do mito a 

partir de suas vivências de mundo e anseios. Ao professor/pesquisador, coube durante 

as oficinas avaliar a evolução das idéias dos alunos entre o momento inicial e os 

momentos finais da intervenção educativa em foco, averiguando quais dificuldades 
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tiveram e o que consideraram mais importante no que apreenderam. Foi com a literatura 

mítica e a utilização da aula oficina, que os objetivos foram perseguidos. No intuito de 

levar o aluno não só a compreender o conteúdo exposto, como também a entender a si 

mesmo como um indivíduo constituinte da história e capaz de interpretar a história. 

Por intermédio de nossas intervenções na escola campo e em atividades 

desenvolvimento da pesquisa “Performances mito-narrativas no ensino de História” 

realizamos nossas atividades em oficinas educativas ministradas no Clube Juvenil, no 

qual observou-se a possibilidade do uso das narrativas míticas oralizadas no ensino e 

como essa atividade envolve os alunos na apreensão de conteúdos, mostrando também 

ao professor outras possibilidades de dinamizar e tornar acessível os conteúdos da 

história em possibilidades didáticas diferenciadas.  

Demonstra-se assim a possibilidade de desenvolver metodologias de aula que 

despertem a curiosidade, o interesse e a participação dos alunos, nas quais a mitologia e 

as histórias de cunho mítico podem ser usadas como fonte histórica e ponto de partida 

para a construção de um conhecimento histórico. Considerando a importância da 

utilização de narrativas orais de forma performática como forma de ensinar e divulgar 

textos míticos, também é importante que o professor se utilize das ferramentas e 

possibilidades tecnológicas que o cercam reintegram a vida dos alunos, possibilitando a 

estes a aprendizagem com imagens, slides, dentre outras formas de execução da 

atividade de contação de histórias, deixando os mitos próximos da realidade dos alunos, 

visto que muitos têm acesso a esses conteúdos devido a jogos, filmes e da literatura 

contemporânea, um vasto arsenal de material artístico e de entretenimento que explora o 

universo mítico e o reelabora. 

Dentro de nossa pesquisa usamos variadas formas para contação de história, 

como a performance em monólogo, na qual se usa a voz de um personagem ao narrar 

mediante apresentação de imagens, além de contação de histórias utilizando a estrutura 

formal do texto. Em todas elas foi perceptível a aceitação dos alunos com intensa 

participação e envolvimento como explicamos detalhadamente nas explanações adiante 

que denominamos de intervenções didáticas. 

 Como já é observável a investigação da atividade performática de contação de 

história mítica ajuda o professor em sua atuação na sala de aula, na transferência do 

conteúdo auxiliando na interação professor–aluno, sendo assim um veículo facilitador 

na aprendizagem. Além disso, efetuará uma mudança no pensamento dos alunos quanto 

ao conceito de literatura como ilusão, demonstrando assim ao aluno que por meio das 
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oficinas pode-se utilizar a literatura como fonte histórica para a compreensão de uma 

sociedade, um período, uma etnia, pois as narrativas literárias corroboram por meio de 

impressões, anseios e experiências vivenciadas pelos indivíduos que os cunharam e são 

fatores que nos possibilitam acessar o passado.  

Demonstramos desta forma que o conteúdo da história pode ser transmitido de 

forma mais dinâmica por meio de vários recursos didáticos, sendo que enfatizamos 

nesta pesquisa a literatura mítica oralizada, pois a literatura traz sobre si uma função 

humanizadora, ou seja, ela tem como capacidade confirmar a humanidade do homem. 

Por essa razão, é pertinente a discussão sobre o uso da literatura no que tange a 

produção do conhecimento histórico em sala de aula e como ela pode ser um veículo de 

acesso do passado, visto que ela traz sobre si, de forma subjetiva, características do 

pensamento de um indivíduo, o qual é produto de uma dada sociedade. 

Quanto à nossa escolha da utilização da performance é pertinente visto que une 

narrador e o ouvinte, na qual todos participam sobre um diálogo livre com suas 

subjetividades e tradições orais. “A Performance é também um lugar definido, concreto, 

que possibilita ao ouvinte/pesquisador [aluno] captar o tempo fugaz da palavra 

desabrochante fazendo dele objeto do conhecimento histórico” (COSTA, 2007, p. 196). 

As performances narrativas são importantes em sala de aula, por se constituírem em arte 

que educa no coletivo, além de emancipar tanto quem conta, quanto quem ouve. 

“Nenhum contar é definitivo e pronto e acabado, toda história contada oralmente é antes 

de tudo, uma obra em processo, que precisa do outro para ser completar” (SISTO, 2007, 

p. 41). As narrativas orais têm sua importância na construção do conhecimento 

histórico, pois tudo que nos foram narrados continuam dentro de nós, reinventando o 

mundo e nos dando prerrogativas infinitas de interpretação dele. 

Nosso problema no desenvolvimento de nosso estudo consistiu em observar a 

atuação do professor em sala de aula, e assim perceber como a atividade performática 

da contação de histórias míticas pode contribuir com o professor em sua atuação, visto 

que esta atividade com sua ludicidade e jogo cênico dinamiza o conteúdo da disciplina 

de história levando assim a uma melhor compreensão e assimilação do conteúdo, 

levando os alunos a aprendizagem de conceitos, problemas e conteúdos referentes à 

história. Pode-se compreender ao final, que tal prática contribui para a formação de 

profissionais conscientes de que sua função não é a de reproduzir informações, livros 

didáticos, ou discursos oficiais, mas de mobilizar conteúdos e permitir aos próprios 

alunos que os elaborem como construtores de conceitos e conhecimento. Cabe ao 
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professor de História apresentar os diferentes argumentos, propor discussões, mediar 

debates e orientar o aluno enquanto sujeito do seu próprio conhecimento. A realização 

de tal feito, entretanto, não é missão simples e muito menos fácil, a realidade traz 

questões precisas e inesperadas complexificando a prática docente. 

A coleta de dados para análise foram realizadas, como já exposto, nos clubes 

segundo os plano de atividades definida pelos alunos (Anexo VI), por meio de 

entrevistas (Anexo VI) com alunos integrantes das vivências com o mito e as 

performances contação de histórias míticas e sua recepção dentro de sala de aula. Para 

que se possa compreender melhor a cena em que as performances míto-narrativas foram 

utilizadas em suas possibilidades e limitações, exploramos as bases documentais da 

escola e o ambiente em que o projeto se desenvolveu. 

 

3.1. O PPP da Escola CECI Cecília Meireles: Um projeto neoliberal 

 

Projeto Político Pedagógico ou simplesmente PPP é o agrupamento de planos 

de ensino e atividades diversas que a Instituição de ensino elabora para nortear as 

atividades desenvolvidas em um ano de trabalho, porém vai muito além disso, ele á a 

vida da escola colocada no papel e contém todas as concepções que a instituição abraça, 

bem como as formas de ver o mundo e se posicionar perante ele e os indivíduos. Ele 

deve ser construído e vivenciado por todos em todos os momentos. 

 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 

sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 

todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 

intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais 

e coletivos da população majoritária. [...] Na dimensão pedagógica reside a 

possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação 

do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

Pedagógico, no sentido de definir ações educativas e características 

necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade 

(VEIGA, 1995, p. 13). 

 

O PPP, portanto, tem a ver com a organização do trabalho pedagógico, tanto da 

escola como um todo, como também da sala de aula. O PPP do Centro de Ensino em 

Período Integral Cecília Meirelles é um documento de 60 páginas que se dividem em 4  

partes além de conter anexos e a bibliografia. Sua Proposta Pedagógica é baseada nas 

diretrizes educacionais da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, na legislação em 

vigor e no novo modelo de educação de Ensino Médio em tempo integral onde não 
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apenas os estudantes, mas também os professores se dedicam em tempo integral à 

escola. Este projeto de regime integral é desenvolvido em parceria com ICE7 entidade 

que preocupa-se com a qualidade da criação de escolas com a oferta em tempo integral 

que destinam ao aluno muito mais que as aulas que constam no currículo escolar, mas 

também oportunidades para esse aluno aprender e desenvolver práticas que irão auxiliar 

na vida cotidiana, tudo dentro de uma perspectiva de protagonismo juvenil onde o aluno 

é incentivado a se perceber como autor importante da sua história. 

O PPP indica que a escola assume o compromisso de desenvolver 

competências que permitam ao educando ser sujeito de sua própria aprendizagem. Ele é 

desafiado a pensar, expor suas ideias, buscar informações e transformá-las criticamente 

em conhecimentos. Para tanto, a ação pedagógica oferece a produção e a utilização das 

múltiplas linguagens, das expressões e dos conhecimentos históricos, sociais, científicos 

e tecnológicos e inspira-se nos princípios da ética e do desenvolvimento do ser humano 

para exercer com dignidade a sua cidadania.  

A proposta se diz de uma Escola de “qualidade, democrática, participativa”, 

como espaços culturais de socialização e desenvolvimento dos educandos, visando 

também prepará-los para o exercício da cidadania através da prática, cumprimento de 

direitos e deveres e efetivação do conhecimento. Como proposto no PPP: 

 

O CEPI Cecília Meirelles tem o objetivo de oferecer um Ensino Médio de 

Excelência Acadêmica, Formação para Vida e o Trabalho priorizando o 

Projeto de Vida dos estudantes e enfatizando a educação científica e 

humanística, no contexto dos arranjos produtivos e da realidade de nossa 
comunidade local e necessidade regional. A escola se compromete com a 

qualidade da construção dos conhecimentos historicamente constituídos, 

respeitando os diferentes estilos de aprendizagem bem como com a produção 

de novos conhecimentos. Busca-se o compromisso com o coletivo visando à 

responsabilidade social individual (Projeto Político Pedagógico, p. 14-15). 

 

Esse modelo oferece ao aluno além das aulas que constam do currículo escolar, 

oportunidades para aprender e desenvolver práticas que irão apoiá-lo no planejamento e 

execução do seu Projeto de Vida. O desenho curricular e a sua metodologia de 

acompanhamento ampliam o tempo escolar visando melhorias no processo de ensino-

aprendizagem.  

                                                
7 O Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação – ICE – é uma entidade privada, sem fins lucrativos, 

que trabalha pela promoção da melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Para isso o ICE atua 

diretamente no Ensino Médio através dos seus parceiros IQE – Instituto Qualidade no Ensino – e IAB – 

Instituto Alfa e Beto –, bem como no Ensino Médio Integral, Ensino Médio Profissional e no Ensino 

Fundamental – 7º ao 9º ano. Disponível em:  http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/instituto/o-

que-e/    26/12/214    10:40 

http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/instituto/o-que-e/
http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/instituto/o-que-e/
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A escola busca concomitantemente com o PPP o constante acompanhamento e 

avaliação, a fim de se verificar o estado real do trabalho desenvolvido coletivamente. A 

avaliação permite pôr em evidência as dificuldades surgidas na prática diária, mediante 

a confrontação entre o planejado e o que vem sendo realizado. E visa melhorar a 

qualidade do trabalho escolar na medida em que, conhecendo-se a tempo as 

dificuldades, podem-se analisar suas causas e orientar medidas de superação. A 

avaliação das atividades implica na análise coletiva dos resultados alcançados e a 

tomada de decisões sobre medidas necessárias para solucionar deficiências e impasses 

verificados. 

Os PPPs estão ligados a uma lógica neoliberal crescente na sociedade e nas 

políticas educacionais brasileiras, acirradas desde a década de 1980, segundo Andrioli 

(2002, p.5). Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) são ambíguos, na 

interpretação do autor. Se por um lado, evidenciam as preocupações com as questões 

sociais com uma crescente presença dos temas transversais, por outro trazem um caráter 

de adequação ao sistema de “qualidade total”, lógica neoliberal que implica em uma 

adequação do ensino ao mundo privado e crescente parceria com a sociedade civil (é o 

caso das empresas privadas e das Organizações Sociais).  É o que ocorre com o projeto 

das Escolas Integrais que, embora tenha visíveis avanços em relação às propostas 

anteriores, contém a lógica liberal em seu bojo. Nos documentos da Proposta Novo 

Futuro, é evidente o uso das palavras “competência”, “eficácia” e o foco em 

desempenho e nos resultados. A ideia do protagonismo é uma ideia defendida por essas 

propostas e a escola as evidencia, procurando aplicar, de acordo com suas 

possibilidades, a lógica de transformar a escola em uma empresa e conferir ao jovem a 

responsabilidade sobre seu futuro. 

A escola, juntamente com ICE, busca como resultado os processos educativos, 

aonde a escola idealiza a formação de um jovem:  

 

Autônomo capaz de avaliar e decidir baseado nas suas crenças, valores e 

interesses; Solidário capaz de envolver-se como parte da solução e não do 

problema; Competente capaz de compreender as exigências do novo mundo 
do trabalho e reconhecer a necessidade de aquisição de habilidades 

específicas requeridas para o seu Projeto de Vida (PPP Cecilia Meireles, 

2013, p.15). 

 

Para isso tem como princípios educativos: 

O protagonismo juvenil onde o jovem é envolvido como solução e não como 

problema; A aplicação dos quatro (4) Pilares da Educação através do 
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desenvolvimento das suas competências; A educação interdimensional 

considerando outras dimensões que não apenas a cognitiva; A Pedagogia da 

Presença que é a referencia de toda nossa ação pedagógica (PPP Cecilia 

Meireles, 2013, p17). 

 

Como pude apreender, a participação dos jovens é autêntica na concepção, 

planejamento, execução, avaliação e apropriação dos resultados. Pois é criado pela 

instituição espaços e condições que possibilitam aos jovens o envolvimento na solução 

de problemas e nos acontecimentos que afetam a sua vida e a vida de todos aqueles em 

relação aos quais ele assumiu uma atitude de não indiferença, uma atitude de valoração 

positiva, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso, valores de uma 

ética de mercado em que os resultados são sempre de responsabilidade individual, 

voltados para a ideia de sucesso ou fracasso.  

Para o desenvolvimento dessa prática educacional é oferecido para os alunos: 

 

1-Disciplinas eletivas que possibilita ao estudante a construção do seu próprio currículo 

com eixo interdisciplinar; 

 

2- Salas Temáticas com estrutura as quais contemplam o provimento de 

equipamentos/recursos de áudio e vídeo, minibiblioteca de referência (como 

dicionários, por exemplo), materiais de uso coletivo (lápis coloridos, dentre outros) que 

são ambientadas de acordo com a disciplina/área que abriga e possibilitam ao estudante 

a condição de se deslocar de uma sala para outra, de acordo com os horários das 

disciplinas;  

 

3- Estudo orientado no qual o estudante recebe a orientação para aprender e a executar 

os seus estudos, por meio de Tutoria onde tutores acompanham e comunica-se com seus 

alunos de forma sistemática, planeja, dentre outras coisas, o seu desenvolvimento e 

avalia a eficiência de suas orientações com vistas ao desenvolvimento do seu Projeto de 

Vida nos âmbitos da sua vida facilitando o autoconhecimento do jovem, sua adaptação e 

a tomada de decisões apoiando o jovem na superação das dificuldades relacionadas aos 

seus hábitos e metodologias de estudo e sua integração à sala de aula e apoiando o 

jovem na construção de escolhas de acordo com o seu projeto de vida, suas aptidões e 

seus interesses. Introduz informações sobre as possibilidades de profissionalização e 

estudos existentes relacionados ao mundo do trabalho;  



64 

 

 

4- Práticas e vivências em protagonismo juvenil como atividades como o Clube Juvenil 

(onde desenvolvemos de forma prática nossa pesquisa) que propicia participação 

autêntica dos jovens na concepção, planejamento, execução, avaliação e apropriação 

dos resultados segundo seus temas de interesse. Nesses clubes os alunos criam espaços 

e condições para o aprofundamento de temas e acontecimentos que afetam a sua vida e 

a vida de todos aqueles em relação aos quais ele assumiu uma atitude de não 

indiferença, uma atitude de valoração positiva, atuando como fonte de iniciativa, 

liberdade e compromisso. 

 

Ao analisar o PPP e vivenciar as práticas da escola dentro das minhas 

intervenções e diálogos com alunos e colegas de profissão, pude perceber que a escola 

tem uma visão diferenciada do ensino, na qual se valoriza os indivíduos implicados na 

instituição (aluno e professor), priorizando a formação integral, contribuindo para a 

formação de cidadãos democráticos, mediante o ensino dos direitos humanos, o 

incentivo à participação social ativa e crítica e incentivando educadores e alunos a 

desenvolver recursos de aprendizagem diversificados, utilizar os meios de comunicação 

de massa e promover a aprendizagem dos valores de justiça, solidariedade e tolerância, 

para que se desenvolva a autonomia intelectual e moral dos alunos. 

Dentro dessa análise e da vivência, pude perceber que as propostas feitas no 

PPP da escola não ficam apenas no discurso embora ainda seja um projeto experimental 

e que muito do que foi proposto dentro do Projeto Politico Pedagógico é colocado em 

prática, o que demostrou que com comprometimento e valorização dos alunos é possível  

criar condições para que os educadores e educandos refletam sobre suas práticas 

cotidianas, resgatando a intencionalidade das suas ações, ressignificando o trabalho 

desenvolvido e apontando caminhos para uma prática pedagógica diferenciada.  

Entretanto, em que pesem todos os avanços da escola integral, não se pode 

ignorar que há um projeto político em curso, o projeto de privatização do ensino que 

tem como objetivo geral, segundo Andrioli (2002, p.3-4): “ampliar o mercado 

consumidor, apostando na educação como geradora de trabalho, consumo e cidadania, 

gerar estabilidade política nos países com a subordinação dos processos educativos aos 

interesses da reprodução das relações sociais e garantir a governabilidade”, levando as 

escolas a se adaptar à lógica excludente do mercado.  
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Esta proposta de metodologia de ensino se inseriu na lógica estrutural do 

projeto neoliberal de escola integral e se utilizou dos espaços destinados ao 

protagonismo juvenil, todavia, por ser uma proposta ligada à história, os conteúdos 

associados à mitologia e suas respectivas culturas, não podem ignorar uma posição 

autocrítica em relação aos espaços em que foi desenvolvida e o estímulo à ampliação 

das discussões sobre a função pública da educação e sua transformação pela lógica 

neoliberal. 

 

3.2. "Entre os muros da Escola": Um breve histórico 

 

O Centro de Ensino em Período Integral Cecília Meirelles foi fundado em 

1983, como Escola Municipal Nossa Senhora da Guia, atendendo a primeira fase do 

Fundamental e localizava-se na Avenida Rudá, Vila Brasília. Mas, devido a uma doação 

de lotes feita pela Senhora Alice Borges Cruvinel foi transferida em 10 de dezembro do 

mesmo ano para o Bairro Jardim Santo Antonio, onde se localiza até hoje.  

Em 14 de julho de 1989 passa a ser da jurisdição do Estado conforme a lei 

10893 e passa a se chamar Colégio Estadual Vila Brasília, atendendo o fundamental 1 e 

2. No começo da década de noventa passa por um processo de ampliação estrutural, se 

tornando assim o maior Colégio público da região, com a nova estrutura, além da 

Educação Básica, passa a oferecer curso Ensino Médio técnico como Magistério e 

Contabilidade. Em 19 de maio de 1993 foi aprovada a mudança do nome da instituição 

para Cecília Meirelles, homenageando assim a grande poetisa brasileira. 

No ano de 2013 a escola é inserida no Projeto experimental “Novo Futuro” da 

secretaria de Educação do Estado em parceria com O Instituto de Co-Responsabilidade 

pela Educação – ICE, transformando-se assim em um Centro de Ensino Integral (CEPI) 

Cecília Meirelles, oferecendo apenas o Ensino Médio (1º, 2º, 3º) em período integral. 

A instituição localiza-se no Jardim Santo Antônio, bairro que tem parte 

pertence a Goiânia e Aparecida de Goiânia. O colégio situa-se na fronteira entre os dois 

municípios, atendendo assim alunos das duas cidades. Observa também que embora seja 

residencial, a comunidade escolar é oriunda dos bairros adjacentes como Vila Brasília, 

Jardins das Esmeraldas, Parque Real, Jardim Progresso e de bairros mais distante de 

Aparecida de Goiânia como Cruzeiro do Sul, Cidade Vera Cruz, Bairro Hilda, Vila 

Maria e Cidade Satélite havendo necessidade de alguns alunos utilizarem o transporte 

público. Sendo um Bairro de classe média, muito de seus moradores em idade escolar 
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utilizam o serviço educacional de escola particulares, assim poucos utilizam o serviço 

público de Educação. Como exemplificado no gráfico a seguir.  

 

Perfil da comunidade escolar. 

Gráfico 3.2- Produzido a partir das entrevistas com 32 alunos do Clube Juvenil, tendo por base 

levantamento e entrevista feitas junto a direção da Escola. 

 

A escola é considerada com boa estrutura física e com ensino de qualidade da 

região e/ou do município de Aparecida Goiânia pelos pais e alunos, o que faz com que a 

procura seja grande entre alunos das adjacências e de outros Bairros do município. O 

corpo docente é composto por profissionais formados nas diversas áreas da docência, 

sendo em sua maioria de especialistas e mestres.  

Como a CEPI Cecília Meireles é de regime integral a maioria dos alunos tem 

como interesse o ingresso na faculdade, se dedicando assim somente aos estudos, 

diferente das escolas de regime regular, onde, principalmente as turmas do noturno têm 

como interesse em investir na vida profissional, até mesmo de projetos como Primeiro 

Emprego, Projovem, entre outros.  

 

3.3. Caracterização da turma de Clube Juvenil “Filhos do Olimpo” 

 

Nossa pesquisa empírica foi realizada em um das turmas de Clube Juvenil 

(C.J.), de Mitologia, "Filhos do Olimpo". Esses Clubes Juvenis são agremiações 

organizadas pelos alunos, onde eles se reúnem desenvolver atividades e debater 
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assuntos de seus interesses. Segundo a Cartilha de "Clubes Juvenis: A formação do 

Jovem protagonista". 

 

O Clube Juvenil é um espaço destinado ao jovem no qual, através da sua 

experiência, ele poderá desenvolver diversas competências e habilidades, 

como, por exemplo, a autonomia, a capacidade de trabalhar em equipe e de 

tomar decisões, a auto-organização e muitas outras qualidades e 

competências. Além disso, é também um espaço onde ele pode exercitar e 
praticar o seu protagonismo. Os Clubes são organizados a partir de uma 

determinada área de interesse e a partir delas, os membros desenvolvem 

atividades que proporcionam trocas de informações, de experiências e muitos 

aprendizados importantes relacionados ou não à vida escolar. E tudo isso 

mantendo o jeito jovem de ser, de ver e de pensar (2012, p.2).               

 

Essas agremiações são direcionadas e organizadas juntamente à coordenação 

da Instituição, sendo uma atividade obrigatória na qual todos os alunos devem 

participar, assim como em uma disciplina regular, porém diferentemente da disciplina 

regular são os alunos que definem os conteúdos e a disposição das atividades 

desenvolvidas, além de não de não haver definição do nível por série. Exemplo de 

alguns Clubes Juvenis presentes na Escola: de violão, dança, mangá, culinária, cinema, 

estudo direcionado para o Enem, dentre outros. 

Essa modalidade de disciplina é utilizada como forma de desenvolver o 

protagonismo juvenil, que uma das primícias educativas da escola, conforme o modelo 

proposto pelo Projeto Novo Futuro de Educação de Tempo Integral. Segundo o Projeto 

Político Pedagógico da Escola (PPP): 

O Protagonismo Juvenil: Busca a participação autêntica dos jovens na 

concepção, planejamento, execução, avaliação e apropriação dos resultados. 

Criação de espaços e condições que possibilitem aos jovens o envolvimento 

na solução de problemas reais e nos acontecimentos que afetam a sua vida e a 

vida de todos aqueles em relação aos quais eles assumiram uma atitude de 

não indiferença, uma atitude de valoração positiva, atuando como fonte de 
iniciativa, liberdade e compromisso (2012, p.15). 

 

Como podemos observar, a escola busca agir como parceira no 

desenvolvimento do jovem protagonista, sempre "percebendo-o como parte da solução e 

não um dos problemas das escolas" (PPP, p 14). No entanto, observamos que mesmo 

dentro da escola, o protagonismo não é aceito por todas e quaisquer tipos de 

reivindicações ou colocações dos estudantes, pois como expressa a Cartilha do 

Protagonismo Juvenil "as mesmas precisam estar alinhadas com o projeto pedagógico e 

administrativo da escola" (2012, p.5). Segundo a cartilha do jovem protagonista e o PPP 
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da escola os CJ, como são chamados, é uma atividade que busca levar o aluno a 

desenvolver responsabilidade, iniciativa, compromisso e trabalho em equipe. 

Para que os Clubes Juvenis sejam aprovados é exigido dos alunos o 

desenvolvimento de uma proposta de Clube, um projeto (segue no anexo II o projeto do 

Clube Juvenil que trabalhamos), o plano de atividades, além da elaboração de banner 

cartazes para a divulgação e formação da turma, em média de 5 a 30 alunos conforme 

atividade a ser desenvolvida. Quando aprovado, define-se o líder, aquele que responderá 

junto a coordenação, sobre a elaboração e execução do projeto conforme as exigências 

da escola. As propostas para a formação das agremiações se dão por semestre, sendo 

possível a permanência da mesma conforme o sucesso das atividades e interesse dos 

alunos. 

 O que é um clube Juvenil de Mitologia? Segundo os alunos, é um espaço onde 

poderiam discutir sobre mitologia Grega aprendendo sobre os deuses e outros seres 

mitológicos e sua relação com universo. Essa definição foi mudando conforme as 

intervenções feitas por meio das aulas oficinas como veremos mais a frente.    

A formação do Turma de C.J de mitologia se deu em agosto de 2014, mediante 

o interesse de cinco alunos dos primeiros anos do Ensino Médio, que queriam  discutir 

mitologia Grega. Após a sua oficialização junto a coordenação os alunos fizeram a 

divulgação na escola e mídias sociais por meio de cartaz (Anexo I), além de criarem 

uma página no Facebook para discussões extra sala, e no mesmo mês começaram as 

atividades com trinta e dois alunos matriculados. Os encontros ocorreram uma vez na 

semana, às terças-feiras, com duração média de uma hora e quarenta (15:20 às 17:00). 

A turma em questão foi composta de trinta e dois (32) alunos, meninos e 

meninas, com idade entre quinze (15) e dezoito (18) anos constituídas por alunos de 1º a 

3º anos do Ensino Médio, existindo assim uma adequação entre o faixa etária dos alunos 

e o nível de escolaridade esperado para os alunos do Ensino Médio. 

                                                           Tabela 3.3 - Quadro de caracterização das turmas de Clube Juvenil  

 

32 matriculados 
 

1º ano 2º ano 3º ano 

Meninas 7 4 2 

Meninos 11 5 3 

Média de idade (anos) 15,3 16,2 17,2 

Porcentagem dos alunos 

por Série  

56,25% 28,125% 15,625% 
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No quadro acima podemos observar que o interesse pelo tema de mitologia é 

maior nos primeiros anos. Isso se dá pelo fato de conseguirem aproximar o conteúdo8 

estudado em sala com o seus interesses extra-sala, a mitologia. Quanto à baixa procura 

dos segundos e terceiros anos, deve-se também pelo fato do conteúdo programático do 

livro didático estar ligado à História Medieval, Moderna e Contemporânea, assim não 

conseguem criar aproximação com o tema mitologia e isso é bem notado nos terceiros 

anos com o baixo interesse pelo tema, além de muitos alunos acreditarem que o 

conteúdo de história Antiga não seja tão importante para o Enem e o vestibular. 

 

3.4- Opções metodológicas e Intervenções Didáticas 

 

Inicialmente a intenção desse trabalho era promover as intervenções educativas 

com as Performances Mito-narrativas nas aulas regulares na disciplina de história, 

porém, a escola nos propôs o desenvolvimento desse trabalho como um atividade extra-

sala, na qual ofereceríamos oficinas de mitologia na escola. No entanto, no período de 

mediação e levantamento de dados da escola e organização de documentação surgiram 

as propostas dos Clubes Juvenis, sendo que um deles tinha o interesse de discutir 

mitologia, de modo que percebemos uma oportunidade para realização da pesquisa 

empírica para essa dissertação. 

Por outro lado, esse fato nos oportunizou a utilização de outras estratégias de 

aprendizagem, sem se prender aos conteúdos como seria em uma aula regular, mas 

partindo do interesse dos alunos, mostrando que pode se aprender e construir 

conhecimento partindo de um interesse que a priori pode ser pessoal. No caso deles os 

Mitos (deuses, heróis e monstros) e em nosso caso, o desenvolvimento de uma 

metodologia para o ensino de História. 

Buscamos mostrar aos alunos que as narrativas míticas possibilitam 

aprendizagem na medida em que, por meio delas é possível explorar temas relacionados 

à religião, origem e fundação de comunidades, filosofia, literatura e arte, para citar os 

mais óbvios. Para que isso ocorresse, como descrevemos mais à frente, com as 

intervenções educativas, fizemos o seguinte percurso metodológico que vai ao encontro 

das discussões empreendidas no capitulo anterior. Como roteirizado a seguir: 

 

                                                
8 Lembremos que os conteúdos programáticos dos livros didáticos dos primeiros anos do Ensino Médio 

são relacionados à Pré-História e História Antiga (Egito, Grécia e Roma). 
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 Avaliação das características das turmas e adequação das atividades aos 

interesses dos alunos. Como interesse da turma para fazer uma adequação das 

narrativas míticas aos interesses as sua idade e a complexidade da mesma 

conforme a maturidade de desenvolvimento e cognitivo dos alunos. 

 

 Escolha e/ou adaptação das narrativas em performance de contação de História 

mítica. Observando adequação ao tema, os conteúdos e os objetivos que se 

pretende trabalhar para construção. 

 

 Levantamento dos Conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema; 

 

 Delimitação factual, conceitual e temporal das Narrativas. 

 

 Uso de um conjunto diversificado de recursos e fonte pra complementar e 

enriquecer as mito-narrativas como imagens, músicas, poesia dentre os outros; 

 

 Utilização de técnicas de colocação de voz e entonação e linguagem corporal 

para dar dinâmica às narrativas e dar qualidade à comunicação para o 

desenvolvimento da contação de histórias míticas; 

 

  Destaque de expressão, palavras-chaves, conceitos importantes durante as 

performances. 

 

 Entrevistas, questionários para coleta dos dados;  

 

As possibilidades são múltiplas para utilização das Performances mito-

narrativas que podem ser construídas pelo professor e alunos. Nos próximos tópicos 

fazemos uma breve apresentação de algumas das intervenções  Didáticas  realizadas  no 

Clube Juvenil de mitologia. 

 

3.4.1. Intervenção didática I – Mitologia: Noções iniciais 

 

A primeira intervenção foi dividida em duas partes. Primeiramente 

investigamos sobre o conhecimento dos alunos sobre mitologia e o que os levou a 
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despertar o interesse por essa temática por meio de entrevista e do questionário.  

Posteriormente, fizemos um exercício com interpretação de imagens como descrevemos 

à frente. As repostas dessas questões nos oportunizaram elaborar estratégias e 

direcionamentos para trabalhar nas outras aulas oficinas e compreender o que eles 

entendiam sobre mito e mitologia e quais suas expectativas sobre as atividades do clube 

juvenil. 

Para a investigação, buscamos levar os alunos a responder às seguintes 

questões orientadoras (Anexos III): 

1. O que é mito para você? 

2. O que levou você a despertar o interesse pela mitologia? 

3. De que maneira você tem acesso às narrativas e texto míticos? 

4. Qual a relevância de estudar mitologia? 

5. Como e o quê você gostaria de aprender sobre Mitologia?  

 

A Primeira questão nos levou as seguintes respostas: 

 Os mitos são histórias dos Deuses gregos;  

 As narrativas que não são reais, ficcionais , mentirosas;   

 História que os antigos contavam sobre sua religião; 

 Algo mágico, fascinante e bonito; 

 

Quanto ao interesse e acesso (Questões 2 e 3) muitos disseram que foram por 

meio de  jogos, filmes, séries e literatura. Como podemos observar nos seguintes  

gráficos: 

 

Gráficos 3.4.1 A e B– Acesso aos conteúdos míticos   

   

Gráfico 3.4.1A                                                              Gráfico 3.4.1B 
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Como expresso nos gráficos, vimos que os veículos de acesso à mitologia 

mudam conforme o gênero. Assim, a maioria dos meninos tem contatos com as 

narrativas míticas por meio de jogos, as meninas em sua maioria por meio da literatura. 

Porém, quando se interessam por algum mito ou personagem mítico, especificamente, 

eles usam como recurso para obter informação a internet. Entre os jogos citados nas 

entrevistas estão: Smite, a Arena dos Deuses9 e Age of Mythology10; na literatura A 

Batalha do Apocalipse: Da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo11, Percy Jackson 

e os Olimpianos12 e Senhor dos Anéis13, sendo os dois últimos também adaptação para o 

cinema.  

Quanto à ùltima pergunta muitos gostariam de aprender por meio de: 

 Recursos tecnológicos como jogos e RPG; 

  Arte: música e teatro 

  Filmes, séries e documentários; 

 Debates. 

 

Como bem exemplifica na fala um dos alunos 

"aprender como já aprendemos por meio dos jogos e livros do Percy Jackson ou 

também de forma artística como música, teatro e debatendo sobre o assunto". (K.G.P). 

Apos a investigação com as perguntas, fizemos uma explanação sobre o 

conceito de mito, sua funcionalidade nas sociedades em que participaram e a 

importância de estudá-lo e sua relação com história e com a contemporaneidade. O 

objetivo era levá-los a sair do senso comum para uma visão crítica a respeito das 

narrativas mitológicas.   

 

                                                
9 Jogo de Ação online lançado em março de 2014 pela Level Up e se tornou um dos jogos online mais 

populares do gênero, neles os jogadores assumem papéis de várias divindades de diversas mitologias. 
10 È uma série de jogos eletrônicos lançada mundialmente em 2002 derivado da série Age of Empires, Age 

of Mythology tem como inspiração os mitos e lendas dos gregos, egípcios e nórdicos. 
11 Série de Livros de fantasia baseada nos mitos escatológico Cristão, escrito pelo jornalista brasileiro 
Eduardo Spohr publicado pela editora Verus em 2010. O livro se divide em 3 partes intituladas: A 

Vingadora Sagrada, A Ira de Deus e o Flagelo de Fogo. 
12 E uma série de livros (2007), que também foi adaptada para o cinema, composta por cinco livros de 

aventura e fantasia, escritos pelo estadunidense Rick Riordan, que retrata a mitologia grega no século 

XXI. 
13 È uma trilogia de livros de alta fantasia inspirada na mitologia Nórdica e Germânica, foi escrita pelo 

escritor britânico J. R. R. Tolkien. Foi escrito entre 1937 e 1949, com muitas partes criadas durante a 

Segunda Guerra Mundial. A história de O Senhor dos Anéis ocorre num tempo e espaço imaginário 

habitado por Humanos e por outras raças: Elfos, Anões e Orcs. 
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3.4.2. Intervenção didática II: Ulisses e o canto das sereias 

 

Nessa parte da oficina usamos como suporte didático um imagem de "Ulisses e 

o Canto das Sereias" (Anexo IV) que faz parte de uma cerâmica de grega do século V 

a.C que representa umas das passagens vividas por Ulisses narradas na Epopéia 

Homérica, a Odisséia.  

Projetou-se a imagem em Data Show e pedimos que os alunos interpretassem a 

imagem tendo como norte as seguintes perguntas: 

 

1.  O que narrava a imagem?   

2. Quais as características mais marcantes da imagem? 

2.  Qual o tema? 

3.  Se eles sentiam aproximação com a imagem;  

4. Se reconheciam algum personagem retratado; 

 

Mediante as perguntas e análise, chegaram às seguintes respostas: Que a 

imagem era bem antiga, que contava a história de alguma aventura no mar, que 

achavam que era Ulisses.  

Posterior às respostas foi mostrado um recorte da imagem mostrando a sereia 

grega. E perguntei se eles conseguiam identificar o ser mítico retratado? Alguns 

responderam serem Harpias14 e outros disseram desconhecer. A seguir projetei a 

imagem da Pequena Sereia15 (Anexo IV), mostrando aos alunos que se tratavam do 

mesmo ser mitológico. Trazendo para discussão o potencial (re)atualizador do mito e 

suas modificações mediante o tempo. Criamos assim um paralelo entre dois tempos 

históricos, a Grécia antiga e o tempo presente. Continuando, apresentamos um análise 

da imagem. Que se tratava de um vaso que representava uma parte da história da 

Epopéia a Odisséia de Homero, na qual Ulisses, o personagem principal da narrativa, 

usa sua astúcia para não se deixar seduzir pelo canto da sereia. Estabelecendo a relação 

entre a oralidade e a escrita do Poema, mostrando a importância dos Aedos que 

narravam e cantavam a sociedade, religião e por fim a importância deles no ensino por 

meio das narrativas mitológicas.  

                                                
14 São criaturas mitológicas, aves como cabeça de mulher, seios e com garras afiadas. Segundo a 

mitologia elas foram ordenadas por Zeus para castigar e roubar a comida do rei cego Fineu. 
15 A Pequena Sereia é um personagem do filme da Disney de 1989, baseado no conto homônimo do 

escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. 
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O balanço desta intervenção foi bastante positivo, os alunos responderam e 

participaram da aula, respondendo as questões orientadoras propostas e aprendendo e 

compreendendo os conceitos referente ao tema mito/mitologia e suas (re)significações. 

       

3.4.3. Intervenção didática III: Mito x Religião. 

 

Nesta intervenção buscamos aprofundar a discussão do conceito de mito com 

os alunos, além de mostrar outras narrativas míticas, escolhemos dois mitos Cristão- 

Judaicos, registradas no antigo testamento. O primeiro a Criação do mundo e do 

Homem (Genesis 1 e 2) que narra como a terra, os céus e os seres vivente vieram a 

existir a partir do comando de Deus e a criação do Homem à imagem e semelhança 

d’Ele. O Segundo a Torre de Babel (Gênesis 11: 1 ao 8) que narra o episódio no qual  

Deus vendo os homens construírem uma torre que tinha como objetivo alcançar os céus, 

sentiu-se desrespeitado fazendo com que os homens passassem a falar línguas 

diferentes, assim confundido-se e se espalhando pelo mundo. Trouxemos assim uma 

explicação para o surgimento das varias línguas existentes na terra e a expansão dos 

homens para outros continentes.  

Ao utilizar essas narrativas buscamos trazer novamente a discussão sobre mito, 

História e Religião. Levando o aluno a observar influência dessas narrativas Bíblicas na 

concepção da religião Ocidental.  

O desenvolvimento da atividade se deu com a contação de histórias sobre esses 

dois episódios Bíblicos. A escolha dos dois textos teve como objetivo desconstruir o 

imaginário de que o mito só se refere aos gregos, romanos e egípcios como permeava o 

entendimento da maioria dos alunos. Com essas duas narrativas, trabalhamos as 

tipologias dos mitos segundo Klacewicz (2009).  

 

TIPOLOGIA DE MITOS  

Teogônicos Origem dos Deuses e divindades 

Cosmogônico Origem e evolução da Terra, Ilha 

Astronômicos Origem e atuação do mundo astral 

Culturais Explicação do surgimento de uma instituição , 

crença, prática 

Naturais Fenômenos físicos 

Etiológicos Mito fundador   
Tabela  3.4.3-  SEGUNDO KLACEWICZ 16 

                                                
16 Ana Klacewicz apresenta essa proposta de classificação de mitos em seu trabalho dissertativo Lendas, 

mitos e História: estudo sobre as narrativas polonesas  e gregas (2009, p.19). 
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 O resultado dessa intervenção foi a grande identificação dos alunos com o 

tema visto que esse discurso Bíblico faz parte da concepção religiosa da maioria dos 

alunos. Foi importante, pois muitos perceberam a Bíblia fora do contexto da religião, 

como texto literário que pode ser usado como fonte para pesquisa histórica.    

 

3.4.4. Intervenção didática IV: Mito e Literatura. 

 

Nesta intervenção trabalhamos uma performance mito-narrativa intitulada "A 

Sorte de Hécuba", que foi adaptada da tragédia As Troianas de Sêneca, autor romano do  

século I a.C. Essa performance teve uma particularidade em relação às anteriores:  ela 

foi narrada em primeira pessoa dando-se voz à Hécuba, uma das personagem centrais do 

texto de Sêneca. Essa contação narrou a história de Tróia após a guerra, a invasão grega, 

sua destruição e o desespero da rainha mãe Hécuba ao ver seu esposo, filhos, neto 

mortos e a cidade destruída, além de ser tomada como escrava. 

Após a apresentação da narrativa, apresentamos as seguintes questões 

norteadoras da atividade. Primeira: o que é uma tragédia? Obtivemos as seguintes 

respostas dos alunos: enchentes, acidente, violência, briga com namorado, tsunami, 

dentre outros. A segunda: as tragédias poderiam ensinar alguma coisa?  Pergunta que 

levou os alunos à seguinte reflexão "que sim, pois as tragédias podem levar os 

indivíduos envolvidos nelas a aprender com a situação”. A partir das respostas dadas 

defini o conceito de tragédia dentro da perspectiva da literatura na Antiguidade 

Clássica, a presença do discurso mitológico, além demonstrar sua função naquela  

sociedade e  seu perfil pedagógico na cultura romana do século I.   

Dando continuidade à atividade, apresentamos a obra original e o contexto do 

autor e sua importância na História Romana visto que fora um dos preceptores de Nero, 

além da importância de suas obras para compreender parte da história romana. Em um 

segundo momento, trabalhei com excertos da tragédia comparando com a uma obra de 

cunho filosófico do autor, Tratado sobre a Clemência. Por meio da obra, buscou-se 

levar os alunos a compreender a concepção de morte segundo o padrão filosófico do 

autor, a escravidão romana e a mulher dentro do contexto romano do primeiro século.  

Nessa intervenção o objetivo era prender a atenão dos alunos por meio da 

performance, refletindo como é vivenciar a performance narrativa mítica como  

narrador e perceber a interação do aluno-ouvinte. Para compreender melhor o conteúdo 

pedimos que os alunos respondessem a um questionário (Anexo VI). 
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Com as seguintes questões:  

 

1- Descreva suas impressões sobre a contação de historia.  

2- Qual a sua opinião sobre a performance cênica de contação da história “ A sorte de 

Hécuba”?  

2.1 Foi uma atividade importante e interessante para você? 

2.2 Quanto ao recurso de didático da performance cênica de contação de história 

Mítica (tragédia ), acha que pode ser um recurso para compreender conteúdos 

referentes a disciplina de  história? Você gostaria da utilização dessa atividade em 

sala de aula?  

 

Quanto à performance, os alunos fizerem os seguinte apontamentos: que 

tiveram uma impressão agradável com atividade. Que nunca tiveram contato com 

contação de histórias ligada ao ensino, e que a atividade foi importante, pois os levaram 

a prestar mais atenção no conteúdo. E que sim, pode ser uma atividade utilizada na sala 

de aula, pois ajuda muito a entender os conteúdos.  

 

3.4.5. Intervenção didática V - Representações mito simbólicas da Deusa Isis. 

 

Nessa intervenção buscou-se trabalhar a expansão romana e o caráter sincrético 

da religião: na apropriação do mito da deusa Isis pelos romanos por meio das 

representações mito simbólicas da deusa Isis. Mostrou-se como o caráter expansionista 

influenciou na esfera religiosa, pois embora houvesse a dominação política e territorial, 

os romanos assimilavam (em certa medida) aspectos, crenças e deuses dos povos 

dominados. Discutiu-se o sincretismo romano por meio da obra Metamorfoses de Lúcio 

Apuleio (século II d.C.), que ao escrever sua obra teve como intuito a  divulgação dos 

cultos orientais em território romano, além dos cultos Isíacos. Buscamos mostrar com 

essa atividade como a sociedade antiga se relacionava com a religiosidade e como ela 

direcionava seus atos em todos os aspectos da vida. 

Iniciamos nossa atividade com a contação de história dos mitos de Isis, 

Deméter e Io, e para cada história buscamos um recuso narrativo diferente. O primeiro 

mito narrado foi em primeira pessoa como se a própria deusa Isis narrasse sua história.  

No segundo, com utilização de imagens e depois, em terceira pessoa usando da voz de 

um narrador. Após a contação de histórias pedi que os alunos apontassem as 
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semelhanças entre os mitos. Feito isso escrevemos a palavra sincretismo no quadro e 

pedimos aos alunos que falassem palavras que se relacionassem a ela. A partir das 

palavras apresentadas definimos com a turma o conceito de sincretismo até chegar ao 

sincretismo romano.  

Na segunda parte dessa oficina defini os conceitos de performance e contação 

de histórias com os alunos e oportunizamos para alguns deles um espaço para narrar 

histórias míticas. Os mitos escolhidos foram em sua maioria clássicos: Apolo, Artêmis, 

Afrodite e Eco e Narciso. Apenas um aluno escolheu um mito japonês chamado 

Princesa Aya e o espírito da peônia. Questionando sobre a escolha a maioria disse que 

escolheu devido seu interesse no livro Percy Jackson e a necessidade de compreender 

mais sobre esses personagens. O aluno que escolheu o mito nipônico justificou a 

escolha devido ao seu interesse pela cultura asiática.  

Nessa atividade, além do conteúdo, buscamos compreender qual a forma de 

contação que mais atraiu a atenção dos alunos. Para essa avaliação apliquei um 

questionário (Anexo V) e os dados levantados nos proporcionaram os seguintes 

resultados. 

 

OPINIÃO SOBRE MODALIDADE DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 Isis Deméter Io 

Muito Bom 90% 37% 31% 

  Bom 10% 63% 63% 

 Regular 0% 0% 6% 

 Quadro 3.4.5- Opinião dos (30) alunos sobre a contação dos mitos Isis, Deméter e Io. 

Como podemos observar, os participantes se identificaram mais com a forma 

em que foi narrado o mito de Isis. Muitos alunos justificaram que quando a história é 

narrada em primeira pessoa, isso os aproxima mais da realidade, torna o personagem 

mais próximo. O segundo melhor avaliado foi o de Deméter, muitos justificaram que a 

imagem também colabora com a imaginação. Quanto ao de Io eles responderam que 

gostam da atividade, mas não houve tanta identificação com a história, mas que se 

fossem eles a narrar usariam essa forma, pois é mais simples em sua execução. 
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Atendendo aos resultados dessa intervenção podemos concluir que a maioria 

dos alunos se interessou pela atividade e se envolveram com ela, não participando 

apenas como ouvintes, e sim, como narradores. 

 

3.4.6. Intervenção didática VI:  Eros e Psique 

 

Nessa intervenção trabalhamos como narrativa mítica de Eros e Psique e 

mediante a narrativa mítica damos continuidade ao trabalho com a obra Metamorfoses 

de Apuleio (século II) que em um de sues capítulos narra a história de amor entre Eros e 

Psique. Para o desenvolvimento da atividade fizemos uma contação de história. E 

depois analisamos a obra do autor, seu contexto e sua intenção de escrever a obra 

abordando questões filosóficas e religiosas pertinentes à vida do autor. Depois da 

análise fizemos um análise do mito, por meio da Jornada do herói. A identificação com 

a jornada do herói mítico foi a tônica desta intervenção. Foi importante observar como a 

estrutura da jornada promoveu uma identificação imediata dos alunos com suas próprias 

histórias, facilitando a discussão sobre os aspectos arquetípicos do mito e sua 

capacidade de se renovar nas diversas culturas em que se insere.    

Realizadas as intervenções, aplicou-se um questionário (Anexo VII) abordando 

o alcance das atividades entre os alunos. Os resultados foram sistematizados no quadro 

abaixo: 

 

Parâmetros de avaliação  das atividades no Clube 

Juvenil 

MB- Muito bom   B- Bom    R- Regular   F-fraco   

   

 

MB 

 

B 

 

R 

 

F 

 

P 

1- As Aulas      

Criatividade e originalidade na elaboração das 

atividades 

84% 13% 3% 0% 0% 

Coerência das atividades com os temas escolhidos 

 

81% 16% 3% 0% 0% 

Procedimentos metodológicos adequados aos temas 

(texto Mítico, imagens, filme e performance)? 

84% 13% 3% 0% 0% 

Recursos selecionados adequados ao conteúdo 

proposto? 

84% 13% 3% 0% 0% 

2- A Professora      

Utilizou linguagem clara e adequada? 84% 13% 3% 0% 0% 

Demonstrou interação e relacionamento com alunos? 88% 9% 3% 0% 0% 

Demonstrou domínio do conteúdo, adequação e 

aplicação dos conteúdos? 

84% 13% 3% 0% 0% 
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Acompanhou a aula com exemplos,  explorou os 

apresentados pelos alunos? 

84% 13% 3% 0% 0% 

Utilizou os recursos didáticos de forma adequada e 

criativa? 

84% 13% 3% 0% 0% 

Utilizou estratégias para verificar a apropriação dos 

conteúdos? 

81% 13% 3% 0% 0% 

Tabela 3.4.6a - Avaliação das oficinas 

Ficou evidente que a atividade teve uma boa receptividade entre os educandos, 

reforçando os passos metodológicos e os princípios tratados pelo uso da performance 

associada às mito-narrativas. 

No questionário (Anexo VIII) aplicado aos integrantes do Clube Juvenil 

buscou-se avaliar de maneira mais direta a recepção das atividades com as 

performances mito-narrativas nas aulas. Conforme o gráfico e quadro a seguir, 

observou-se que os alunos reconheceram a importância da atividade. 

 

 Gráfico 3.4.6- Opinião dos trinta e um (31) alunos presentes sobre uso das performances narrativas 

nas aulas de História   

 

Em seguida, pedimos aos alunos que justificassem sua opinião escolhendo duas 

das cinco opções abaixo, conforme o quadro a seguir, podendo indicar assim outras 

opções se achassem necessário.  
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Você considerou que foi importante o uso do recurso didático de Contação de 

História Míticas, para nossas aulas oficinas. Você gostou da atividade? 

       SIM, POR QUE: 

 

1- São histórias /personagens bonitos e mágicas 

 

1   (3.125%) 

2- Despertou meu interesse ao conteúdo da disciplina de Historia, motivando 

a estar mais atento na aula.  

23 (74.193%) 

3- Levaram a pesquisar mais sobre os mitos fora da sala de aula. 5   (16.129%) 

4- Foram importantes na compreensão das culturas e mentalidade dos povos 

ao logo do tempo. 

25 (80.645%) 

5-Outras razões. 2    (6.451%) 

    Não, POR QUE: 

1- Foram histórias chatas e cansativas. 0 

2- Não despertaram o interesse no conteúdo e na aula. 1   (3.125%) 

3- Por serem narrativas inventadas/ falsa não tem relevância estudá-las 2 (6.451%) 

4- Uma atividade confusa e não me ajudou na compreensão dos conteúdos 

programáticos. 

1  (3.125%) 

5- Outras razões 0 

Tabela 3.4.6b-  Opinião dos (31) alunos sobre a importância (ou não) da  Contação de Histórias Míticas 

no ensino de História. 

 

Como podemos verificar pela análise do gráfico 3.4.6 e da Tabela 3.4.6b, a 

maioria dos alunos (94%) considera importante uso didático das Performances Mito-

Narrativas de mitos para estudo da história. No quadro acima podemos perceber que 

uma das principais justificativas escolhidas foi o aumento do interesse ao conteúdo, 

motivando a estar mais atento na aula (74.193%) e por serem importantes para 

compreensão das culturas e mentalidades dos povos ao longo do tempo (80.645%). Dois 

alunos indicaram outras razões, um indicou os mitos são importantes para desenvolver 

a imaginação e outro disse que ajuda a compreender a magia do universo. Os que 
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responderam que não acharam a atividade não relevante para o ensino de História. Estes 

somam (6%) que corresponde a dois alunos, os quais destacaram o fato da narrativa 

mítica ser “falsa e inventada”, assim não despertando o interesse em estudá-las.  

A partir dos questionários aplicados nas aulas-oficina e tendo por consideração 

o gráfico e quadro, podemos formular as seguintes considerações: 

 

 Perceber como as atividades propostas como a performance de contação de 

história foi bem aceita, aumentando o interesse dos alunos pelos temas 

abordados.  

 

 Mudança na concepção de narrativa mítica e literatura de mítica, por meio da 

qual uma boa parte dos alunos começou a compreender essas narrativas como 

Históricas, como documento histórico. 

 

 Entender que por meio do discurso mítico é possível estudar sociedade, religião, 

experiências e anseios dos indivíduos que as cunharam. 

 

 Que a mitologia esta presente nas diversas etnias e sociedades, que não restringe 

apenas aos gregos, romanos e egípcios como muitos dos alunos acreditavam. 

 

 Que o alcance das narrativas míticas pode ser potencializado pela performance e 

possui significativa receptividade por sua capacidade de (re)atualização.  

 

Tais considerações resultam em uma reflexão inicial sobre o tema e podem 

servir como estímulo a novas pesquisas que queiram se debruçar sobre o mito e sua 

intensa capacidade de dinamização dos conteúdos escolares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Palavras, tendas nômades armadas ao longo de 

uma vida reunidas, acampamento de uma noite. 

(Paul Zumthor) 

 

Conforme o que foi apresentado ao longo desse estudo sobre a inclusão das 

performances mito-narrativas no Ensino de História, buscamos demonstrar a 

potencialidade pedagógica das narrativas míticas, compreendidas como contação de 

histórias, estratégias de ensino e aprendizagem. A princípio, sistematizamos as 

principais características e a natureza dos mitos, para isso nos debruçamos sobre as 

análises que tratam de seu conceito e função. Em tais análises sobressaiu-se seu caráter 

polissêmico e sua natureza (re)atualizadora.  

Ao investigar as características que compõem os mitos nos foi possível 

observar que surgiram da necessidade do homem de explicar suas origens, exprimirem 

seus paradoxos, responderem suas dúvidas, além de refletirem sobre sua existência, 

relações sociais e com o divino. Para além dessa função, a narrativa mítica é criada e 

interpretada pelas diversas culturas conforme suas necessidades, o que faz dela uma 

narrativa fundamentalmente histórica, na qual se articulam história e ficção. Em 

consonância a isso, os mitos incorporam as cosmovisões e as atualizam de acordo com 

as reinterpretações de um determinado tempo e lugar, estabelecendo dentro de uma 

sociedade uma relação sociológica determinada com a história. Nessa relação os mitos 

ainda incorporam o pensamento do homem contemporâneo provocando interesse e 

encantamento, pois certas crenças e inquietações que tomavam o homem da 

Antiguidade são também (re)atualizadas no homem moderno. É fácil perceber esse 

movimento por meio da retomadas das histórias míticas no cinema, na literatura e nas 

artes contemporâneas.  

Para trabalhar com as narrativas histórico-ficcionais que os mitos representam 

foi necessário empreender uma reflexão mais apurada em cruzamento com outros 

documentos como exposto durante as intervenções didáticas, para estimular um 

pensamento crítico dos alunos, a partir dos quais eles pudessem extrapolar uma visão da 

história pautada no senso comum para uma visão mais analítica e critica de construção 

da própria história. 
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Foi nesse esforço de demonstrar o potencial da narrativa mítica na construção 

do conhecimento histórico que desenvolvemos uma possibilidade didática na qual 

aliamos os estudos sobre mitologia, a contação de histórias e princípios da Didática da 

História. Com essa estratégia buscamos levar os alunos a explorar outras fronteiras do 

conhecimento estimulando-os a realizar uma mediação entre imaginação e cultura. Para 

além dessa função, a utilização das mito-narrativas no processo de ensino de 

aprendizagem permitiu estimular  a criatividade, a oralidade (vocalidade) e a linguagem 

corporal na sala de aula, assumindo a sala de aula como espaço performático. Refletir 

sobre essa possibilidade de ensino nos levou a compreender como outras linguagens, em 

nosso caso, a performática, pode auxiliar os alunos a questionar, comparar, e 

desconstruir um padrão fixo de ensino e colocá-los como ativos no processo. Dentro 

dessa abordagem, buscou-se reflexões teóricas e teórico-metodológicas para intervir na 

aprendizagem e apresentar aos professores e alunos a perspectiva de romper com o 

cotidiano da sala de aula. Nesse percurso me debrucei sobre várias reflexões, sobre as 

quais retomo como tramas em seus últimos fios. 

Refletimos sobre a importância e valor do uso das narrativas míticas na 

construção e dinamização do conhecimento histórico. Mesmo consideradas como 

narrativas ficcionais podem ser usadas como temas geradores de conhecimento e não 

apenas como assunto acessório como muitas vezes é utilizada no ensino e aprendizagem 

na disciplina da Histórica. A partir da pesquisa reconhecemos que embora haja 

limitações na representação do real, o que é inerente ao conhecimento histórico, os 

mitos são poderosos instrumentos facilitadores de criações que envolvem as 

representações do tempo histórico. Essa relação com as temporalidades nos possibilitou 

levar os alunos a compreender a característica (re)atualizadora dos mitos e como ela 

permitiu que esses discursos mitológicos chegassem até eles  por meio de suas vivências 

com a literatura, filmes, séries e jogos contemporâneos. O potencial (re)atualizador do 

mito em sua natureza acabou por se tornar  mais uma estratégia de força para o processo 

de ensino-aprendizagem.  

Tendo em vista os aspectos observados das narrativas míticas, buscamos aliá-

las à  contação (contar + ação) performática de história, o que nos levou a refletir e 

estudar o processo oral e o dinamismos que comprometem essa atividade por meio das 

interações entre narrador-professor e ouvinte-aluno. Para isso fizemos uso das 

concepções de performance de Schechner (2003, 2010) e Zumthor (1997, 2000, 2005), 

autores  que nos possibilitaram a apropriação do conceito de  vocalidade. Com bases 
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nestes teóricos nos foi permitido evidenciar as interferências do suporte vocal e corporal 

na ação performática de narrar os textos mitológicos e, em decorrência, compreender o 

estado de presença, que nada mais é do que a materialização e concretização do corpo 

que fala e ouve. Elementos que ao interagirem rompem com o tempo cronológico, 

criando um estado de suspensão da realidade (também chamado de liminaridade), no 

qual todos os envolvidos vivenciam outra realidade, a do tempo presente que passa ser o 

tempo do texto narrado. 

Ao estudar o conceito de vocalidade percebemos a relação do corpo e voz.  No 

momento da performance, a voz do mediador tem uma historicidade que em 

consonância ao corpo conta uma história que extrapola o texto, pois media com as 

vivências de quem as "incorpora" jogando com os ouvintes, que por sua vez  trazem 

suas experiências permitindo assim que ocorra uma concretização do texto. Nessa 

relação contador-plateia, o mediador expressa a intencionalidade pelo efeito que o texto 

terá sobre ambos, pois a contação provoca vários sentimentos em relação à história, 

desde identificação, rejeição, desejo, ódio, além, de um deslocamento a outros lugares. 

O contador de histórias imprime manifestações vocais, gestuais, olfativas e sonoras na 

construção da performance, assim impelindo uma relação coletiva com o texto. Destaco 

ainda que a performance é uma experiência única que se renova constantemente no 

instante de sua produção, mesmo que o texto seja o mesmo. O tempo performático será 

sempre único, pois estará marcado pelo tempo presente e pela interação com os 

ouvintes.   

Com a incursão das performances no ensino, passamos a observar a própria 

sala de aula como um espaço performático, na qual a interação professor/aluno se 

promove por meio de representação/ou performance de um papel diferente do seu 

cotidiano. Nelas, ambos, professores e alunos, por meio de um acordo social conferem 

um significado ao outro por meio de uma ação teatral, performando suas ações 

conforme o roteiro social que lhe são impostos e/ou sugeridos. Pensar a sala de aula 

como um espaço performático é compreender a natureza simbólica que ela adquire em 

detrimento ao espaço material, o que faz dela um reduto repleto de teatralidade, a partir 

do qual todos os envolvidos compartilham significados e identidades subordinados às 

suas construções sociais e culturais. Cada um dentro do seu papel adota um vestuário, 

um gesto e protagoniza ações conforme sua identidade com o espaço. 

No desenvolvimento prático desse trabalho, buscamos o apoio na Didática da 

História, campo de pesquisa que problematiza a história e embasa os atos do professor, 
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sobre o que é aprendido; o que pode ser aprendido e o que deveria ser aprendido. Isso 

permite ao historiador repensar sua produção e o modo como produz e/ou reproduz o 

conhecimento histórico. Além disso, seus estudos sobre consciência histórica muito 

auxiliam o trabalho do professor dentro da sala de aula. Para execução das atividades, 

nos Clubes juvenis utilizamos a aula-oficina, metodologia de ensino que se baseia nos 

princípios da Didática da História, por considerá-la mais dinâmica, pois em todo 

momento busca-se levar em consideração os conhecimento prévios dos alunos, 

necessária à sua aprendizagem dos conceitos e da maneira como se produz a história. A 

prática da aula-oficina permitiu observar a compreensão acerca do passado dos alunos, 

sua interpretação de mundo e desenvolver as competências históricas, que segundo 

Barca (2004, 2007), devem estar presentes no processo de ensino e aprendizagem.   

Adotamos tal metodologia, pois cria uma relação dinâmica entre professor e aluno, que 

foi um auxílio nas atividades propostas com narrativas míticas, interpretando, 

contextualizando os contextos de produção das narrativas criando a relação com o 

presente. A partir daí foi possível expressar o conhecimento construído sobre 

mitologia/História com dinamismo inteligência e sensibilidade. Nessas atividades 

desenvolvidas, fomos levados a refletir sobre a aprendizagem criativa como uma 

possibilidade de produção de conhecimento e como se instala um perfil de liberdade no 

qual o processo de aprendizagem ganha um contorno de autoria do conhecimento pelos 

alunos, rompendo com os processos mecanicistas, rígidos e conservadores de ensino. 

Toda a pesquisa foi desenvolvida no Centro de Ensino em Período Integral 

Cecília Meirelles por fazer parte de uma nova política de ensino que valoriza o 

“protagonismo” juvenil. Tal projeto, fruto da inserção direta de princípios neoliberais 

nas escolas públicas, acabou por nos possibilitar maior acesso aos alunos, conferindo-

nos espaço de atuação fora do currículo tradicional. Por meio dele, foi possível 

desenvolver o trabalho nos Clubes Juvenis aliando as estratégias de trabalho com  

interesse dos alunos. 

Procuramos nesta pesquisa deixar algumas sugestões metodológicas para a 

utilização das performances mito-narrativas no contexto da sala de aula, por meio da 

apresentação das intervenções didáticas. Por meio das intervenções educativas 

experimentamos uma planificação das estratégias utilizadas nos Clubes Juvenis. Ao 

longo do processo tivemos como preocupação colocar o aluno como protagonista do 

ensino valorizando seu conhecimento e complexificando sua visão de mundo e da 

história.  
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Conforme foi mostrado nos gráficos do Capítulo III, noventa e quatro por cento 

dos alunos expressaram o desejo de que seus professores usassem a metodologia, pois 

durante as intervenções conseguiram aumentar o interesse pelos conteúdos trabalhados e 

alcançar um grau crítico de seu próprio processo de conhecimento. Muitos apontaram a 

importância de se levar em consideração o conhecimento prévio que eles possuíam 

sobre o assunto.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa e redação do texto foi possível 

observar, portanto, o potencial educativo que as performances mito-narrativas possuem 

em salas de aula e como elas podem contribuir com os estudos relacionados às 

metodologias no ensino de história. Sabemos, contudo, que a pesquisa não se encerra 

nessa dissertação. O trabalho com as performances narrativas é uma estratégia força que 

oferece, ainda, muitos aspectos a serem explorados. Nosso desejo é contribuir com uma 

pequena parcela de uso em sua aplicação. 
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Anexo I – Cartaz do Clube Juvenil de Mitologia Filhos do Olimpo (Divulgação na 

CEPI Cecília Meireles)  
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Anexo II – Projeto do Clube Juvenil 

 

           

PROJETO DO CLUBE JUVENIL 

CEPI: Cecília Meirelles  

LIder: T. H.          Vice Lider (cooperadora ): Daniela   

Nome do Clube:  Clube Juvenil De Mitologia “Filhos do Olimpo” 

MISSÃO:  

Discutir sobre mitologia buscando, assim, compreender como essas narrativas foram 

cunhadas (escritas) e como elas chegaram nós. E a influência dos mitos no nosso 

cotidiano por meio das mídias (filmes, séries, jogos, etc.).  

OBJETIVOS 

 Discutir a inserção dos mitos no cotidiano dos alunos e seus interesses sobre o 

tema.   

 Definir conceito de mito e mitologia 

 Apresentar obras derivativas da mitologia como: Tragédia, comédia romance etc. 

VALORES 

 Em nosso clube buscamos desenvolver o senso de responsabilidade, 

cooperação, amizade e respeito, primando assim, quebrar alguns paradigmas 

como o do preconceito e da intolerância religiosa, Étnico, gênero etc.  

PRIORIDADES 

 Trabalho em equipe, debater acerca da mitologia no cotidiano dos participantes 

do clube e a compreensão construção das narrativas mitológica e histórica dos 

antigos e a construção do conhecimento histórico dos alunos envolvidos nessas 

atividades. 

RESULTADO ESPERADO 

 Compartilhamento de conhecimento; 

 Aprender mais sobre mito e mitologia; 

 

ESTRATÉGIA 

 Aula expositiva e dialogada; utilização de slides e filmes; “contação” de mitos.  

 

RECURSOS 

 Data show; giz, lousa slides; imagens, vídeos. 
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Anexo III – Avaliação de conhecimentos prévios (metacognição) 

 

1. O que é mito para você? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. O que levou você a despertar o interesse pela mitologia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. De que maneira você tem acesso às narrativas e texto míticos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Qual a relevância de estudar mitologia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Como e o quê você gostaria de aprender sobre Mitologia.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Anexo IV- Exercício visual Metacognição*  

 

Analise e Identifique a imagem  

 

 
 A 

 

 

               
 

B- Ulisses e as sereias. Vaso ateniense,                      C- Ariel desenho Disney 

séc. V a.C. (The British Museum, Londres) 

 

 

 

  

 

 

 

*Na atividade será exposta a imagem (A), por meio da qual os alunos farão observações 

e tentativas de identificar qual ser mítico se encontra na gravura. Posteriormente às 

interlocuções serão apresentadas na imagem (B) a qual contem a legenda, assim será 

feita apresentação, a localização temporal e espacial da imagem. E no terceiro momento 

será apresentado o ser mitológico no caso a sereia imagem (C) e como essa tem sido 

representada na contemporaneidade.  
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Anexo V – Exercício crítico criativo (percepção do/a discente) 

 

CEPI Cecília Meirelles – Projeto Novo Futuro 

    Clube juvenil “FILHOS DO OLÍMPIO” 

    Projeto “Performances mito-narrativa no ensino de História” 

    Docente: Daniela Cristina Pacheco 

 

Oficina III Data 11/11/2014 

 

Nas próximas questões avalie:  

MB - Muito Bom      B - Bom       R – Regular F – Fraco     P – Péssimo 

 

 

1 - De sua opinião sobre a atividade: Contar e Recontar os Mitos.  

 

A. Sobre Isis e Osíris: uma jornada pelo Amor, na qual, a narrativa foi contada em 

primeira pessoa, onde a docente contou a o mito como Isis.  

           (___) MB            (___) B             (___) R     (___) F     (___) P  

 

B. Em Deméter, que a docente utilizou as imagens referentes ao mito na hora da 

narração. 

           (___) MB            (___) B             (___) R     (___) F     (___) P  

 

C. Sobre o Mito de IO, em que a história foi narrada na terceira pessoa.  

           (___) MB            (___) B             (___) R     (___) F     (___) P 

 

 

   2-A oficina apresentou: 

(___) criatividade e originalidade na elaboração das atividades. 

(___) coerência das atividades com o tema escolhido. 

(___) procedimentos metodológicos adequados ao tema. 

(___) recursos selecionados e adequados aos conteúdos. 

 

3-Em sua oficina, a professora. 

(____) utilizou linguagem clara e adequada. 

(___  ) demonstrou interação e relacionamento com os alunos. 

(____) demonstrou domínio, adequação e aplicação dos conteúdos. 

(____) acompanhou a aula com exemplos e explorou os apresentados pelos alunos. 

(____) utilização de recursos didáticos de forma adequada e criativa. 

(____) utilizou de estratégias para verificar a apropriação dos conteúdos propostos pelos 

alunos. 
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Anexo VI - Exercício crítico criativo II (percepção do/a discente) 

 

Instituto CEPI Cecília Meirelles – Projeto Novo Futuro 

Clube juvenil “FILHOS DO OLÍMPIO” 

Projeto “Performances mito-narrativa no ensino de História”           

Docente: Daniela Cristina Pacheco 

 

Oficina: Data __/__/2013 

 

1- Descreva suas impressões sobre a contação de história.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

2- Qual a sua opinião sobre a performance cênica de contação da história “ A sorte de 

Hécuba”?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2.3 Foi uma atividade importante e interessante para você? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2.4 Qual parte do conteúdo que você mais gostou/se interessou? Por quê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 
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Anexo VII– Questionário Avaliativo 

 

Nas próximas questões avalie:  

Avalie : MB - Muito Bom      B - Bom       R – Regular       F – Fraco     P – Péssimo 

 

1-  A oficna  apresentou: 

(___) criatividade e originalidade na elaboração das atividades. 

(___) coerência das atividades com o tema escolhido. 

(___) procedimentos metodológicos adequados ao tema. 

(___) recursos selecionados e adequados aos conteúdos. 

 

2- Em sua oficina, o estagiário: 

(____) utilizou linguagem clara e adequada. 

(___  ) demonstrou interação e relacionamento com os alunos. 

(____) demonstrou domínio, adequação e aplicação dos conteúdos. 

(____) acompanhou a aula com exemplos e explorou os apresentados pelos alunos. 

(____) utilização de recursos didáticos de forma adequada e criativa. 

(____) utilizou de estratégias para verificar a apropriação dos conteúdos propostos 

pelos alunos. 

 

3- O que você aprendeu de novo  nesta oficina ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4- O que considera mais importante no que aprendeu? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5- Você teve alguma dificuldade? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6- Gostou deste tipo de aula? Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7- Quanto ao recurso de didático  da performance cênica de Contação   de  história 

Mítica  (tragédia ), acha que pode ser um recurso para compreender  conteúdos 

referentes a a disciplina  de  história ? Você gostaria da  utilização  dessa atividade   em 

sala de aula?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

MUITO OBRIGADA PELAS SUAS RESPOSTAS! 
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Anexo VIII 

Instituto CEPI Cecília Meirelles – Projeto Novo Futuro 

Clube juvenil “FILHOS DO OLÍMPIO” 

Projeto “Performances mito-narrativa no ensino de História”           

Docente: Daniela Cristina Pacheco. 

Aula oficina  VI- Devolutiva 

Você considerou que foi importante o uso recuso didático de Contação de história 

Míticas , para nossas aulas oficinas,Você  Gostou da atividade? 

( ) SIM                             (  )NÃO  

Justifique sua resposta ( sim ou não )  escolhendo duas das cinco  alternativas abaixo,  

podendo indicar outras razões na linhas abaixo. 

    Sim, POR QUE: 

1- São histórias /personagens bonitos e mágicas  

2- Despertou meu interesse ao conteúdo motivando a estar mais a tento na aula.   

3-  Levaram a pesquisar mais sobre os mitos fora da sala de aula.  

4- Foram importante  na compreensão culturas e mentalidade dos povos ao logo 

do tempo. 

 

5-Outras razões .  

    Não, POR QUE: 

1- Foram histórias chatas e cansativas t  

2- Não despertaram o interesse no conteúdo e na aula  

3- serem narrativas inventadas/ falsa não tem relevância  estudá-las  

4- Uma atividade confusa e não me ajudou na compreensão dos conteúdos   

5- Outras razões  

 

Outra opinião ----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
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Anexo IX– Plano de Atividades do Clube Juvenil de Mitologia Filhos do Olimpo    

Clube Juvenil “Filhos do Olimpo” 

 

PROJETO: PERFORMANCES MITO-NARRATIVAs NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

Líder: Thiago Henrique                   Cooperadora: Daniela Cristina  Pacheco 

Plano de atividades 

 

ATIVIDADES 

 

DATAS DOS 

ENCONTROS 

 DIVULGAÇÃO DO CLUBE JUVENIL  

 

CONSOLIDAÇÃO DO CLUBE (apresentação dos 

participantes  e distribuição das funções ) 

 

 

4 A 22 /09/2014 

 

UNIDADE 1 -MITO E PERFORMANCE NO ENSINO  

 

 Apresentação da pesquisa e Exercício direcionado de 

meta- cognição como imagens (Sereias) - delimitando 

conceitos (mito e mitologia). 

 

 Mito e contemporaneidade ; Mito x religião 

(aprofundando os conceitos) 

 

 Passeio ao museu antropológico-UFG  

 

 

 

25/09/2014 

 

 

 

02/10/214 

 

 

08/10/2014 

UNIDADE 2 –  MITOLOGIA NA LITERATURA:  

(Tragédia, comédia e romance) 

 Performance mito-narrativa “ sorte de Hécuba”- 

tragédia (conceituação) 

 

 Texto e contexto: analise da obra do autor Romano  

Sêneca, Século I a.C, “As troianas” ,a qual foi                                                 

inspirado a performance. 

 

 Contando e recontando os mitos: contação dos mitos 

escolhidos pelos membros do clube juvenil. 

 

 

UNIDADE 3 -  JORNADA DO HERÓI  

 Mito Eros e psique -  

 O chamado para aventura 

                       

 

 

21/10/2014 

 

 

04/11/2014 

 

 

 

11/11/2014 

 

 

 

18/11/2014 

 

UNIDADE 4- MÍDIAS E MITOLOGIA: O MITO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Mitologia no cinema: apresentação e analise do Filme 

Labirinto do Fauno  

 

 

 

01/12/2014 

 

UNIDADE 5 

FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES     (culminância ) 
 

04 e 05 /12/2014 
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Anexo X– Documentos Comitê de Ética 

 

 


