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CARTA AO PROFESSOR

Cara professora, caro professor,
A obra Mulheres e deusas: como as divindades e os mitos femininos forma-

ram a mulher atual, do escritor Renato Noguera, é um conjunto de narrativas mí-
ticas e ensaios literários que buscam mostrar os mitos como arquétipos sociais, 
em que ora a sociedade os reproduz, ora são reflexos do comportamento social. 
No livro, procura-se decompor e articular essas narrativas míticas para, a partir 
delas, fazer um tipo de leitura pautada na influência de elementos da Filosofia e 
da Psicologia, o que nos permite observar esses mitos como um retrato, uma fo-
tografia de uma prática social, de um imaginário, de uma cultura.

Para o autor, os mitos, como um retrato do subconsciente, de uma condição 
humana, podem ser a matéria-prima que retrata algo existente em várias cul-
turas. Importante ressaltar que essas culturas possuem suas particularidades, 
posicionando-se de maneiras diferentes por suas histórias e vivências, e revelam 
algo que é da condição humana, uma espécie de tensão original da vida.

A obra pretende analisar especificamente as questões que envolvem o gê-
nero feminino, como as imposições ou as expectativas sociais que influenciam 
nos papéis sociais dados às mulheres ao longo das épocas e culturas. Pontuando 
questões como maternidade, casamento, beleza e submissão, o autor propõe uma 
reflexão sobre as emoções, sensações e tensões do lugar reservado ao gênero 
feminino. Ao decompor os mitos e lançar luz sobre eles, Renato Noguera nos 
apresenta uma forma, inclusive, como as mulheres veem a si mesmas, ou como 
são influenciadas a se ver.

O livro está organizado em capítulos sobre os mitos protagonizados por per-
sonagens femininas em quatro concepções culturais: grega, iorubá, judaico-cristã 
e indígena. Guardadas as peculiaridades relativas a cada cultura, o que podemos 
perceber é uma consciência de que as mulheres, em muitas sociedades, criam me-
canismos de manutenção da vida e de desenvolvimento dessas sociedades.

Além disso, é possível perceber que os mitos, como nos diz o autor, são 
retratos que podem nos ajudar a ver o que devemos e o que não podemos fazer 
para ter uma vida em que os conflitos não sejam motivos para oprimir os outros.

Este material trabalha essas questões junto aos estudantes por meio de di-
ferentes recursos e atividades. Em sintonia com as postulações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, que viabilizam um encontro das prá-
ticas educativas com os campos de atuação diversos, você, professora ou professor, 
tem diante de si um livro rico de possibilidades de leitura, sobretudo se pensarmos 
que, no atual contexto social, em que as discussões sobre a igualdade de direi-
tos entre os gêneros e a violência contra a mulher apresentam-se cada vez mais 
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intensas. As análises arquetípicas dos mitos nos auxiliam numa percepção mais 
profunda das relações que permeiam os gêneros como agentes sociais, o que per-
mite aos estudantes também avaliarem sua ação no mundo. Inclusive, é pensando 
nisso que não se deve acreditar que o livro possa ser mais bem aproveitado por 
estudantes do gênero feminino e pouco interessante para estudantes do gênero 
masculino, já que na introdução o próprio autor, reconhecendo que o livro possui 
as limitações de uma autoria masculina, diz: “Falar ‘sobre’ e ‘como’ as mulheres não 
se trata de dizer algo por elas. Mas investigar os mitos femininos também é uma 
boa maneira de falar sobre os homens” (p. 13). 

Assim, de modo a criar um roteiro organizado para as inserções a serem fei-
tas por meio da leitura, este manual está estruturado em camadas que dialogam 
entre si: uma primeira parte dedicada às atividades que podem ser colocadas em 
prática no domínio do componente Língua Portuguesa; uma segunda parte de-
dicada às propostas de leitura situadas no entrecruzamento com outros campos 
de saber; uma seção de aprofundamento com subsídios para uma leitura mais 
plena do livro; um espaço dedicado às sugestões complementares de leitura e 
atividades e, por fim, a bibliografia comentada.



5

PROPOSTAS DE  
ATIVIDADES I
(Destinadas aos professores de Língua Portuguesa)

Nesta seção, vamos trabalhar, em conjunto, propostas de atividades em sin-
tonia com as competências, habilidades e campos de atuação por meio dos quais 
o componente Língua Portuguesa está organizado na BNCC. Por isso, apresen-
tamos a seguir uma pequena explanação sobre as formas de organização do do-
cumento e suas linhas diretivas. Em seguida, dividimos as propostas de leitura 
em três subseções: atividades de pré-leitura (prática social e problematização), 
leitura (instrumentalização e apreensão sensível dos conhecimentos por meio 
de análise e estudo do livro) e pós-leitura (possibilidades de intervenção e ações 
propositivas baseada na vivência do texto). 

Em linhas gerais, a BNCC estabelece um conjunto de “aprendizagens es-
senciais” que devem integrar todas as etapas da Educação Básica. Isso ocorre por 
meio da reunião de dez competências gerais (conceitos importantes que devem 
ser mobilizados para instrumentalizar o aprendizado) a serem desenvolvidas por 
alunos e alunas no decorrer de sua vida acadêmica. Para o documento, deve haver 
uma associação entre saber conteúdos e conseguir mobilizá-los em determina-
das ocasiões, como o que faremos nesta seção. 

A BNCC ainda se compromete com a educação integral que, nesse caso, não 
está associada apenas ao tempo de aula ao qual os alunos devem ser submetidos, 
mas a uma visão mais ampla de formação, que vai além dos limites da escola. 
De forma geral, isso significa que as escolas que acolhem as juventudes devem 
proporcionar a consolidação e o aprofundamento de conhecimentos, preparar 
para o trabalho e a cidadania, colaborar para a evolução do estudante (formação 
cidadã) e propiciar o acesso aos fundamentos científico-tecnológicos. 

Outra perspectiva levantada pela BNCC consiste na promoção das múltiplas 
culturas que caracterizam as juventudes. Ela refere-se à necessidade de reco-
nhecer as especificidades de cada jovem que faz parte do ambiente escolar. Ao 
entender melhor seu público, a escola consegue oferecer uma educação transfor-
madora que vai dialogar com as identidades e perfis dos estudantes. 

Para isso, é necessário oferecer experiências que ultrapassem àquelas de-
limitadas pelo ensino tradicional. Esse aspecto traz mudanças interessantes re-
lacionadas à condução das aulas e às novas formas de diálogo, especialmente se 
considerarmos que a BNCC ressalta o estudo a partir de uma perspectiva muito 
mais contextualizada e condizente com a realidade dos alunos. Daí a importân-
cia das atividades de pré-leitura e pós-leitura que desenvolveremos, pois elas 
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trazem para a sala de aula experiências anteriores vivenciadas pelo conjunto da 
turma e instigam que novas vivências, baseadas nas leituras, possam ser imple-
mentadas na vida dos discentes. 

Para o Ensino Médio, a BNCC separa as competências gerais em quatro 
grandes áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas. Na área de Linguagens e suas Tecnologias, temos Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. A Língua Portuguesa apre-
senta suas habilidades de acordo com campos de atuação social (campo da vida 
pessoal, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiá-
tico, campo de atuação na vida pública e campo artístico-literário). O intuito da 
organização dos campos é promover vivências além daquilo que é praticado no 
meio escolar. No campo artístico-literário, o maior objetivo é incentivar a frui-
ção artística e promover a formação leitora, o que contribui para o processo de 
construção da apreciação estética. É nesse campo que está inserido o estudo 
do livro Mulheres e deusas. 

Um ponto importante: todas as etapas de pré-leitura deste manual (tanto 
Propostas de Atividades I quanto Propostas de Atividades II) dialogam com as teo-
rias pedagógicas que orientam que o processo de ensino e aprendizagem deve 
partir das vivências do aluno, adotando a concepção de que nenhum aluno é uma 
“folha em branco” e que todo novo aprendizado se dá por uma ação comparativa 
(ou seja, não se aprende algo a partir do nada). A base desse pensamento está no 
socioconstrutivismo de Vygotsky, que traz a perspectiva USO  REFLEXÃO  
USO, na qual o primeiro “uso” é aquele que o aluno já faz do conhecimento no 
seu cotidiano, mesmo que de forma inconsciente; a “reflexão” é o trato científico-
-teórico dado pela orientação do professor; e o segundo “uso” acontece quando o 
estudante refaz ou transforma o seu conhecimento de mundo a partir do processo 
científico-teórico.

PRÉ-LEITURA
ATIVIDADE 1
Em diversos pontos da obra Mulheres e deusas, o autor disserta sobre os 

papéis sociais dados às mulheres nos mitos e como esses mesmos papéis podem 
ser percebidos nos diversos momentos da história humana. O leitor é confron-

tado a todo momento com as funções impostas às mulhe-
res e como podem ser vistas de maneira alegórica quando 
representadas pelos mitos. Já na introdução, o autor deixa 
um aviso ao leitor de que isso acontecerá:

Competências gerais: 

1, 2, 3, 9 e 10.

Habilidades: EM13LGG102, 

EM13LGG202, EM13LP46 

e EM13LP49.
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Aqui há apenas a busca por retratar por meio de mitos de culturas diversas 

o caminho de deusas e heroínas, e levantar questionamentos que digam res-

peito ao mundo contemporâneo, como a aparente inocência dos concursos 

de beleza, já presentes na Grécia antiga; ou desconfiar da hipótese de que as 

mulheres têm um senso de maternidade inato; ou, ainda, por intermédio de 

uma divindade iorubá, debater categorias como identidade de gênero, sexo 

biológico e orientação sexual. (p. 15-16)

A fim de preparar o terreno para a discussão sobre as questões relacio-
nadas à problemática dos comportamentos socialmente aceitáveis ou impostos, 
comece a atividade instigando os alunos com as seguintes orientações:

 f Digam os primeiros nomes de personalidades históricas importantes que 
vêm à mente de vocês.

 f Agora digam os primeiros nomes de grandes nomes das artes, incluindo 
da literatura, que vocês conhecem.

Após essas orientações, solicite aos alunos que constatem quantos eram 
nomes masculinos e quantos eram nomes femininos. Provavelmente, a maioria 
será de nomes masculinos. Nesse momento, é interessante solicitar a eles que 
levantem hipóteses do porquê disso.

Depois do levantamento de hipóteses, a discussão pode ser enriquecida 
com uma breve exposição oral sobre a vida de uma ou mais mulheres que têm 
grande importância em diferentes contextos históricos e pontuar quanto tive-
ram de desafiar os papéis sociais impostos para conseguir realizar seus feitos. É 
interessante, neste momento, falar tanto de figuras conhecidas como, principal-
mente, de figuras invisíveis das narrativas históricas oficiais. É o caso da profes-
sora Leolinda Daltro, que foi pioneira em diversos aspectos na educação do Brasil 
e que, por isso, chegou a ser chamada de “mulher do diabo”. 

Exponha a história dela e pergunte aos alunos se eles conheciam essa pro-
fessora antes da exposição e se a história dela confirma algumas das hipóteses por 
eles levantadas. Caso a biografia de outras figuras históricas tenham sido detalha-
das por você, essa análise pode ser feita com elas também. Este exercício de análise 
das informações ajudará o aluno a perceber de forma mais latente comportamentos 
sociais pontuados pelos mitos, como a relação com o casamento, a maternidade e a 
vida política, e que se apresentarão com as leituras na próxima etapa desta atividade.

Outro detalhe interessante a ser destacado é o trabalho intertextual que se 
dá em diferentes momentos da primeira parte do livro, nos quais o autor coloca 
trechos da música “Mulheres de Atenas”, de Chico Buarque. 

Peça aos estudantes que pesquisem e façam suas apreciações, expondo 
a interpretação deles. Este será o momento de trabalhar a figura de linguagem 
ironia, visto que é o tom predominante na música. Por meio da letra da can-
ção, Buarque evidencia como a mulher brasileira, em pleno fim do século XX, 
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permanece ancorada ao homem, à figura masculina, motivada pelas estigmatiza-
ções e pressões de uma sociedade conservadora. 

A partir dessa discussão, o terreno está preparado para possíveis leituras e 
conexões desenvolvidas nas atividades de leitura e pós-leitura.

ATIVIDADE 2
Um dos temas abordados na obra é a relação do gênero feminino com a be-

leza. Muitos mitos mostraram quanto a questão da beleza é nociva: quando não é 
usada para subjugar as mulheres, é usada para causar a discórdia entre elas. “As 
meninas, desde cedo, são socializadas para vencer concursos de beleza” (p. 94). 

Para iniciar a discussão do assunto, comece expondo imagens que repre-
sentam padrões de beleza em diferentes épocas (como exemplo, temos a imagem 
a seguir), além de fotografias de concursos de beleza e capas de revistas voltadas 
para o público feminino. 

 Vênus e Cupido, 

Lorenzo Lotto, 1520. 

Metropolitan Museum 

of Art, Nova York 

(Estados Unidos).

Seria interessante direcionar a discussão com alguns questionamentos, 
tais como:

 f As imagens representam padrões de beleza para suas épocas?
 f Você acredita que as mulheres de cada época se sentiam representadas 
pelas imagens ou se sentiam obrigadas a se parecer com as mulheres 
retratadas? 

 f Em que os padrões se assemelham e em que se diferenciam?
Após o levantamento de hipóteses que surgirão com as respostas dos estu-

dantes, pode-se “acalorar” a discussão com a demonstração de imagens publi-
citárias com mulheres e debater como as propagandas utilizam a imagem femi-
nina. É importante que sejam utilizadas campanhas publicitárias de diferentes 
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períodos, mas, como o contexto social atual é marcado pela internet, não deixe 
de destacar os perfis de redes sociais que exploram a questão da beleza física. 

ATIVIDADE 3 
A temática da justiça (ou seria injustiça?) aparece fre-

quentemente pontuada pelos mitos, sejam os que mostram 
a ideia de culpa ou castigo, sejam os que procuram demons-
trar a busca do equilíbrio. Além disso, o contexto social 
atual discute constantemente as mais diferentes questões 
que envolvem relações de justiça, o que sempre exige do 
jovem uma postura crítica e atuante em relação à própria 
realidade. Por esses motivos, uma discussão que desenvolva a criticidade e a res-
ponsabilidade nas práticas de linguagem pode ser uma boa estratégia de forma-
ção humana e de abordagem do livro de Renato Noguera.

Comece esta atividade contextualizando o assunto por meio das vivências 
dos estudantes. Nada mais próprio do cotidiano de uma quantidade relativa de 
estudantes do que a relação com o mundo virtual. 

A internet proporcionou uma relação diferente do ser humano com sua ca-
pacidade de se comunicar. E principalmente as redes sociais mudaram a forma 
como os cidadãos exercem seu poder de compartilhamento de informações. 
Numa época em que todos que possuem acesso à internet podem se tornar au-
tores e divulgadores de conteúdo, faz-se extremamente necessário desenvolver 
no jovem um espírito crítico quanto à postura dos outros e à própria diante do 
atual poder de produção de informação, pois, muitas vezes, a possibilidade do 
anonimato e a capacidade de propagação de uma informação podem produzir 
situações prejudiciais para um indivíduo ou uma sociedade inteira. Esse con-
texto é agravado pela “política do cancelamento” e pelo fenômeno da pós-ver-
dade, que muitas vezes está vinculado ao “efeito bolha” tão comum nas redes 
sociais. Com isso, o ambiente virtual pode se transformar em um contexto mar-
cado pela injustiça. 

Pergunte aos alunos se eles conhecem casos de pessoas que foram “can-
celadas” virtualmente e qual o motivo do cancelamento. Caso alguns alunos não 
saibam o que é isso, peça àqueles que sabem que expliquem aos colegas que não 
sabem. Essa é uma maneira de valorizar o conhecimento de mundo dos estudan-
tes. Eles também devem ser instigados a manifestar sua opinião sobre os casos 
que citarem.

Em seguida, apresente aos alunos as palavras “calúnia”, “difamação” e “in-
júria”, e questione se conhecem a diferença entre os conceitos. Em seguida, 
explique que são crimes previstos em nosso código penal. 

Após explicados os conceitos, promova uma discussão guiada pelos seguin-
tes questionamentos:

Competências gerais: 

1, 2, 3 e 7.

Habilidades: EM13LGG102, 

EM13LGG202, EM13LP46 

e EM13LP49.
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 f Algumas das pessoas que passaram pelo “cancelamento virtual” sofre-
ram alguns desses crimes?

 f Existem páginas na internet (incluindo perfis em redes sociais) que se 
dedicam a praticar esses crimes?

 f Você, estudante, acha que já praticou algum desses crimes?
Sua mediação, professor, deve proporcionar espaço de fala para todos os 

estudantes que desejarem se expressar e, ao mesmo tempo, garantir um am-
biente tolerante de aprendizagem.

LEITURA
ATIVIDADE 1
Como vimos anteriormente, uma das questões 

que podem ser abordadas por meio da obra de Renato 
Noguera diz respeito à imposição de padrões sociais 
relacionados ao gênero feminino. Para dar continui-
dade a essa discussão iniciada nas atividades de 
pré-leitura, professor e estudantes farão a leitura 
compartilhada (em sala e em voz alta) dos textos 
“Héstia, a senhora do lar”, “Oxum e a primeira crise”, “Dominação masculina ver-
sus insurgência feminina” e “A primeira mulher: a primeira rebelde”. Dependendo 
do tempo disponível para a realização da atividade dentro do plano de curso, 
pode-se realizar a leitura dos quatro textos ou selecionar dois. Você, professor, 
definirá qual texto será lido por você e quais serão lidos pelos alunos. A intenção 
de ter um dos textos lidos pelo professor servirá para trabalhar as estratégias de 
leitura, que são uma proposta de formação leitora baseada em Pressley (2002), 
estabelecidas da seguinte maneira: 

 f Conhecimento prévio: acionar/ativar conhecimentos que já possui em 
relação a texto, autor e assunto que lê.

 f Conexão: relacionar experiências pessoais, outros textos lidos e situa-
ções que ocorrem no mundo com aquilo que está lendo.

 f Inferência: concluir/interpretar uma informação/suposição/oferta de 
informação que não está explícita.

 f Visualização: construir mentalmente imagens do texto. É uma forma de 
inferência, por isso é proveitoso trabalhá-las com a etapa de Inferência.

 f Perguntas ao texto: fazer perguntas ao texto para perceber as pistas 
dadas pela narrativa.

 f Sumarização: apreender o que é essencial em um texto. Buscar a essên-
cia, separando-a do detalhe.

 f Síntese: articular ideias principais/fatos importantes do texto com im-
pressões pessoais e conhecimento, reconstruindo o texto, alcançando 
uma compreensão maior dele. 

Competências gerais: 

1, 2, 3, 9 e 10.

Habilidades: EM13LGG102, 

EM13LGG202, EM13LP46 

e EM13LP49.
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As estratégias de leitura são, em suma, ações mentais que um leitor fluente 
realiza, todas ao mesmo tempo, ao fazer a leitura dos mais variados tipos de tex-
tos. Contudo, tratando-se de formação leitora, é preciso deixar o estudante cons-
ciente de que ele realiza esses processos. Nesta atividade, isso se dá por meio 
da leitura em voz alta intercalada com apreciações que equivalem aos processos 
mentais, ou melhor, estratégias.

Você deverá fazer a primeira leitura da rodada, pausando por vezes para 
fazer comentários que correspondam às estratégias Conexão e Síntese. 

Ao trabalhar a Conexão, tente demonstrar exemplos de fatos no “mundo 
real” que se relacionam com o que está sendo dito e narrado (Conexão), mos-
trando como os mitos funcionam como arquétipos sociais. Um exemplo disso 
pode ser visto no seguinte trecho do texto “Héstia, a senhora do lar”: “Héstia é a 
naturalização de que o caráter de gestão doméstica e a organização do lar per-
tencem à mulher” (p. 22).

Esse trecho permite uma conexão com vários exemplos do cotidiano de 
alunos e alunas, por meio do funcionamento doméstico de várias casas da pró-
pria família, onde ainda, muitas vezes, a mulher é a única responsável pela lim-
peza do espaço e cuidado dos filhos. A partir das conexões, tem-se o momento 
ideal para trabalhar as figuras de linguagem metáfora e alegoria, pois o que 
se percebe em muitos momentos é como os mitos, sendo representações de 
arquétipos sociais, funcionam como metáforas e alegorias da realidade. 

Ao se trabalhar a Síntese, faz-se uma reconstrução pessoal das informa-
ções ou opiniões presentes no texto. Essa reconstrução pessoal ajuda como 
uma forma de compreensão da realidade ao redor. Observe, por exemplo, o 
trecho a seguir do texto “Dominação masculina versus insurgência feminina”:

Tornar-se mãe não é uma obrigação. Contudo, a sociedade considera natural 

que a gravidez esteja na agenda de desejos, sonhos e expectativas femininas. 

A suspeita lançada por Oxum traz um desafio para toda a sociedade: o que 

fazer com as mulheres que recusam seu “papel natural” de mãe? O mundo 

vai acabar? (p. 75)

Esse trecho apresenta uma síntese que questiona a relação compulsória 
com a maternidade que a sociedade espera da mulher, contribuindo para a dis-
cussão sobre os papéis socialmente impostos a ela, que são o foco desta ativi-
dade. Além disso, como o debate sobre a escolha da maternidade também faz 
parte do atual contexto sócio-histórico, você ou os estudantes poderão apre-
sentar uma reconstrução pessoal desse questionamento, inclusive fazendo uma 
relação com exemplos da realidade, o que marcará simultaneamente a estraté-
gia de Conexão.
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Pelo fato de os textos se tratarem majoritariamente de ensaios, muitas co-
nexões e sínteses já são feitas pelo próprio autor, mas sempre é possível fazer 
comentários próprios, seja concordando ou discordando dele.

Quando for a vez de os alunos fazerem a leitura dos textos, eles devem reali-
zar a mesma ação (pausar o texto para fazer comentários de Conexão e Síntese).

ATIVIDADE 2
Dando continuidade às discussões levantadas pela obra Mulheres e deusas e 

pelas atividades de pré-leitura, realize uma leitura comentada dos textos “Atena, 
Afrodite, Hera: beleza e rivalidade femininas”, “Oxum, Iansã e Obá: rivalidade e 
amizade feminina”, “A disputa pelo controle político e corporal” e “O espelho de 
Oxum: o que uma mulher enxerga no seu reflexo?”. Realizar uma leitura comen-
tada pressupõe pausas para comentários em trechos da leitura sempre que os 
participantes desejarem. Os comentários podem ser das mais diferentes ordens: 
conexões com exemplos da realidade, inferências, intertextualidades com outras 
obras, opiniões sobre o que está sendo dito no texto etc. 

Você, professor, deve ser o mediador dessa leitura, incentivando os estudan-
tes a expor seus comentários. O primeiro passo para isso é deixá-los conscientes 
do tipo de leitura que será feito. Outro passo é instigar os comentários por meio 
de questionamentos básicos, como: “Você concorda com essa afirmação?”, “Isso 
lembra algo na nossa realidade?”, “Isso lembra algum filme ou livro?”. Você pode 
acrescentar seus comentários no intuito de proporcionar um ambiente de partilha 
de saberes. Para isso, é interessante que os comentários dos estudantes e os seus 
sejam vistos com o mesmo valor, sem hierarquia. 

O mais importante nesse momento é que o jovem exerça seu protago-
nismo e participe ativamente do diálogo que se constrói entre autor, texto e lei-
tor. Outro ponto importante do trabalho do professor de orientação e mediação 
na leitura é a garantia de que os assuntos abordados não farão digressões que 
problematizem a experiência de leitura. Pode-se extrapolar os pontos centrais 
do texto, mas é necessário manter o foco no objetivo geral da atividade, evitar 
conflitos e atentar para o aproveitamento positivo do tempo.

ATIVIDADE 3
A discussão produzida na pré-leitura sobre a conscientização e a res-

ponsabilidade que devem permear as diferentes práticas de linguagem pode 
ser continuada nesta atividade. Realize a leitura compartilhada dos textos 
“Medusa, a bela e a feia” e “A culpa de Eva”, proporcionando novos momentos de 
leitura crítica sobre os assuntos levantados pela obra. Caso ache interessante 
acrescentar outros textos do livro que abordam a temática da justiça ou que 
apresentam fatos que fomentem a discussão, esse acréscimo só vai enriquecer 
a atividade.
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Antes de realizar a leitura, peça aos alunos que escrevam no caderno as pa-
lavras “calúnia”, “difamação”, “injúria” e “cancelamento”. Ao final da leitura de cada 
texto, solicite a eles que anotem ao lado dessas palavras o nome dos personagens 
dos textos lidos que acreditam ter sofrido algumas dessas coisas. Exemplo, se 
eles acham que Medusa sofreu difamação, peça que anotem o nome da Medusa 
ao lado desse conceito. Eles também podem colocar personagens que praticaram 
algumas dessas atitudes, especificando que é o praticante, não a vítima. Por se 
tratar de narrativa mítica, os estudantes podem citar nomes com base em co-
nhecimento de mundo, o que não invalida a informação, mas peça a eles que se 
atenham ao que permite ser afirmado por meio da leitura dos textos. Essa é uma 
habilidade básica que o estudante precisa desenvolver quanto à prática de leitura: 
reconhecer informações explícitas em um texto.

PÓS-LEITURA
Nas análises feitas até aqui da obra Mulheres e deusas, 

observamos as particularidades que envolvem o processo 
de construção dos mitos e sua relação com os aspectos da 
vida humana, estabelecendo-se como arquétipos psicoló-
gicos e sociais.

A partir disso, pode-se ampliar a experiência leitora por meio de atividades 
que proporcionem uma reelaboração do conhecimento com base no diálogo en-
tre análise da obra e contexto vivido pelo estudante.

ATIVIDADE 1
Por meio de discussão ou debate, promova o diálogo sobre o assunto dos 

textos que pontuam os papéis sociais, comparando com as informações e hi-
póteses levantadas na pré-leitura e passando pelos tópicos de construção de 
identidade social e respeito à identidade cultural.

A base para a discussão sobre a importância da identidade cultural está 
tanto na luta de mulheres como a professora indigenista Leolinda quanto na 
formação do livro que apresenta narrativas de diferentes culturas partici-
pantes na construção da identidade cultural brasileira. Aqui é interessante 
perguntar aos alunos quantas dessas narrativas conheciam e o que acharam 
dessa diversidade.

Para finalizar a experiência de leitura proposta por esta atividade, caso seja 
possível, apresente o documentário Mulheres indígenas: vozes por direitos e jus-
tiça (2018). O vídeo recupera alguns momentos do diálogo entre as mulheres in-
dígenas e a Organização das Nações Unidas (ONU) em torno de sua articulação 
pelos direitos humanos e em defesa de seus povos e territórios, no Brasil e no ex-
terior (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JzCGYrzdX3g; acesso 
em: 4 dez. 2020).

Competências gerais: 

1, 2, 3, 9 e 10.

Habilidades: EM13LGG102, 

EM13LGG202, EM13LP46 

e EM13LP49.
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ATIVIDADE 2
Para iniciar esta atividade, mostre, se possível, a seguinte imagem para os 

estudantes.

 Perseu com a cabeça 

da Medusa, Antonio Canoca, 

1804-1806. Metropolitan 

Museum of Art, Nova York 

(Estados Unidos).

Em seguida, faça as seguintes perguntas:
 f Na imagem, Perseu parece representar um herói ou um vilão?
 f Após a leitura da narrativa mítica sobre Medusa, como vocês avaliam 
essa imagem?

Após ouvir as respostas e as justificativas dos alunos às perguntas sugeri-
das, peça a eles que compartilhem as anotações da atividade de leitura sobre in-
júria, difamação e cancelamento sofridos pelos personagens. Caso haja diferença 
entre as respostas, solicite que justifiquem suas posições e promova o debate até 
chegarem a um consenso.

Para finalizar, esta experiência de leitura e a discussão sobre como as práti-
cas de linguagem podem promover ou combater injustiças, peguemos como mote 
um trecho do texto “Oxum e a primeira crise”. Ao explicar por que Oxum castiga 
os humanos por não ver (ou fingir não ver) a injustiça que os orixás masculinos 
cometem, o autor afirma: “A punição de Oxum foi para mostrar que a conivência 
e o silêncio diante do mal dão mais força ao erro” (p. 72-73).
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Depois de destacar para os estudantes o trecho anterior, converse sobre 
como eles podem agir para não serem coniventes ou ficarem em silêncio diante 
de injustiças praticadas por meio da linguagem. Se possível, apresente alguns 
mecanismos de combate a informações falsas e discursos de ódio que existem em 
redes sociais, como as opções de denunciar comentários, perfis ou páginas que 
propagam “informação falsa” e “discursos de ódio”. Se alguns alunos não conhe-
cerem esse recurso e não souberem como agir, se possível, apresente um passo a 
passo desse procedimento em alguma rede social, a título de exemplo. 

Outro ponto interessante a se discutir é o compartilhamento, vazamento 
ou publicação de imagens e/ou vídeos íntimos de terceiros, algo que constitui 
crime de difamação, muitas vezes acompanhado de injúria, e tudo isso em am-
biente cibernético. Procure instigar os estudantes a fazer um comparativo en-
tre casos que eles conheçam e os fatos protagonizados nas narrativas lidas, bem 
como a destacar como aqueles que compartilham são coniventes com o mal e 
dão mais força ao erro, como disse o autor sobre a punição de Oxum. Caso haja 
também um meio de comunicação governamental, na sua localidade, de combate 
a fake news e crimes de internet, tente informá-los. Tudo isso é necessário para 
colaborar com o desenvolvimento do protagonismo juvenil no campo da vida pú-
blica e, consequentemente, na sua prática cidadã.

Por fim, pode-se solicitar aos alunos que façam uma pesquisa, no meio jor-
nalístico, de notícias que promoveram injustiças por informações falsas ou de re-
portagens e/ou notícias que corrigiram essas injustiças. A coletânea de notícias 
e reportagens apresentadas pode ser compartilhada em sala por meio de uma 
exposição com o intuito de enriquecer o repertório sociocultural dos estudantes. 
Também é possível pedir que compartilhem essas notícias ou reportagens (como 
texto ou imagem) em suas redes sociais usando uma hashtag que identifique a 
atividade e que, ao mesmo tempo, remeta ao assunto tratado. Exemplo: #infor-
maçãofalsaécrime ou #linguagemejustiça.

ATIVIDADE 3
Sempre é interessante iniciar um momento de pós-leitura com um diálogo 

de ideias entre o que é visto na pré-leitura e na leitura, assim você terá um re-
torno da turma e de quanto a leitura e a discussão foram compreendidas. Além da 
abordagem dada até aqui pela obra Mulheres e deusas, deve-se questionar tam-
bém o quanto a perspectiva do padrão de beleza é vista como uma pressão social 
pelo gênero masculino. 

Depois do fechamento de ideias, proponha uma atividade de autoconheci-
mento baseada na narrativa mítica de Oxum que foi lida nas atividades. Na his-
tória, a simbologia do espelho traz uma dicotomia: reflexo de si versus reflexo do 
mundo. Oxum, ao mesmo tempo que olha o espelho para ver a si mesmo, utiliza-o 
contra o perigo. Ou seja, o espelho representa de forma alegórica a forma como 
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nos vemos ou aquilo que somos e como isso nos ajuda a enfrentar os “perigos” do 
mundo ou contar o que precisamos lutar. 

Primeiro, peça aos estudantes que se olhem em um espelho. Esse espe-
lho pode ser solicitado previamente, ou, de forma espontânea no momento 
da aula, pode ser improvisado ou construído: a imagem impressa ou desenhada 
de um espelho em uma folha de papel, a câmera do celular dos estudantes em 
posição frontal, o espelhinho do acessório de maquiagem etc. Solicite que se 
olhem, mas não apenas fisicamente: eles devem se “ver” de forma integral, perce-
ber quem eles são como pessoas. Peça que imaginem quais adjetivos dariam para 
si mesmos com essa imagem autoconstruída mentalmente. 

Em seguida, peça que imaginem qual seria o “perigo” ou medo que preci-
sam enfrentar neste momento. Esclareça aos estudantes que esses perigos ou 
medos podem ser de qualquer ordem e representados por qualquer coisa: a en-
trada no mercado de trabalho, a aprovação na universidade, um problema físico 
ou psicológico, o aprendizado de um componente curricular, uma pessoa, uma 
questão social, enfim, qualquer coisa contra a qual o estudante acredite que deve 
lutar ou que ele precise superar.

Esta atividade colabora com o campo da vida pessoal. As práticas de lin-
guagem privilegiadas nesse campo, como solicita a BNCC, “relacionam-se com 
a ampliação do saber sobre si” (BRASIL, 2018, p. 502). E para finalizar esta expe-
riência de aprendizagem, peça aos estudantes que transformem tudo isso que 
imaginaram no espelho em uma prática de linguagem. Eles podem expressar 
seus pensamentos por meio de:

 f um texto em que fala sobre si: a pessoa que é e as coisas que precisa en-
frentar. Podem ser sugeridos gêneros específicos, como crônica, carta, 
diário pessoal ou criação livre. 

 f uma música.
 f um desenho ou pintura.
 f um poema.
 f uma dança.

Essas formas não esgotam as possibilidades, e fornecer diferentes manei-
ras de manifestação tem o intuito de proporcionar liberdade para os múltiplos 
talentos.
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PROPOSTAS DE  
ATIVIDADES II
(Destinadas aos professores dos demais campos de saber)

Nesta seção, vamos trabalhar propostas de atividades em sintonia com as 
competências e habilidades por meio das quais diferentes campos de saber estão 
organizados na BNCC. Essas propostas procuram estimular o trabalho inter e 
transdisciplinar com a obra. 

Além disso, cada uma delas dialoga com alguma experiência de aprendizado 
da seção Propostas de atividades I, o que contribui para o objetivo de intersec-
ção de saberes. 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
PRÉ-LEITURA
Dois pontos-chave da BNCC quanto ao trabalho que 

deve ser desenvolvido junto aos estudantes são as ideias de 
protagonismo juvenil e projeto de vida, e, para que o estu-
dante desenvolva seu protagonismo e seu projeto de vida, 
é muito importante que ele se reconheça como agente his-
tórico da sociedade e do próprio destino. Ou seja, precisa tomar consciência do 
seu papel social e do papel social de outros.

A obra Mulheres e deusas apresenta uma enorme possibilidade de discussão 
sobre agente histórico a partir da ideia de papel social, pois em diversos pontos 
do livro o autor disserta sobre os papéis sociais dados às mulheres nos mitos 
e como esses mesmos papéis podem ser percebidos nos diversos momentos da 
história humana. 

Professor, para iniciar esta experiência de aprendizagem que discutirá os 
papéis sociais e a mulher como agente histórico, realize a leitura dos textos 
“Deméter e elementos para uma política feminista” e/ou “Direitos iguais para 
mulheres e homens”. A leitura de apenas um ou dois dos textos indicados do 
livro dependerá do tempo disponível para a realização da atividade dentro do 
plano de curso.

A leitura dos textos pode ser realizada por você ou por dois alunos, ou ainda 
por você e um aluno, e servirá de contextualização e ponto de partida para a dis-
cussão do assunto desenvolvido na atividade.

É interessante que a leitura seja pausada para fazer comentários que conec-
tem o que está sendo lido com exemplos ou concepções do “mundo real”. Assim, o 
objetivo da contextualização será mais bem alcançado.

Competências gerais: 

1, 9 e 10 

Habilidades: EM13CHS104, 

EM13CHS502, EM13CHS504 

e EM13LP18.
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Ao fim da leitura, realize um comentário-síntese que servirá de elo entre 
esta etapa da atividade e a próxima.

LEITURA
A partir da problemática levantada pelas leituras e comentários anteriores, 

apresente informações a respeito dos direitos das mulheres ao longo da história, 
observando seu papel como agente social, e a respeito do feminismo como fator 
essencial na transformação dos papéis socialmente aceitos para as mulheres.

É interessante destacar a época da contracultura (décadas de 1960 e 1970), 
na qual, além das questões políticas, as demandas relacionadas ao corpo femi-
nino ganharam mais espaço (como uso de anticoncepcional e minissaia, frutos 
das discussões sobre a liberação sexual da geração). Caso não exista um material 
impresso com as informações, os estudantes podem fazer anotações para de-
senvolver uma atividade que será sugerida na pós-leitura.

Com base nas informações apresentadas anteriormente, pode-se estimular 
a discussão sobre a invisibilidade feminina na história. Peça aos estudantes que 
reflitam sobre quantos nomes de homens em eventos históricos eles conhecem 
comparado à quantidade de nomes de mulheres.

Caso os alunos já tenham realizado a atividade “Conhece-te a ti mesmo”, 
presente nas Propostas de atividades I deste manual, provavelmente trarão 
comentários a partir desse conhecimento prévio, o que será enriquecedor para 
a discussão. Caso não tenham realizado, ainda assim, esta atividade não será 
prejudicada.

Em seguida, aborde a história ou apresente a biografia de mulheres que, 
pelo apagamento histórico, figuram muito pouco na nossa memória coletiva. Se 
possível, finalize esta etapa da atividade com a exibição do vídeo Mulheres: as 
excluídas da história (2019), sobre a invisibilidade histórica feminina, presente no 
link: https://www.youtube.com/watch?v=HA8i5Znp-NU (acesso em: 4 dez. 2020).

PÓS-LEITURA
Esta última etapa da experiência de aprendizagem envolverá dois momentos.
Em um primeiro momento, encoraje os alunos a dar o feedback das infor-

mações vistas e da discussão desenvolvida, construindo um diálogo entre os mo-
mentos de pré-leitura e leitura, inclusive, estimulando a exposição das opiniões 
pessoais com base nessas informações.

Em um segundo momento, pode-se sugerir uma pesquisa de campo que 
visa à comprovação da invisibilidade feminina na história oficial. A pesquisa con-
sistirá em um levantamento de dados, no qual o estudante pesquisará em sua 
comunidade, bairro ou cidade, a quantidade de:

 f estátuas ou esculturas em homenagem a figuras históricas femininas e 
masculinas, existentes em praças públicas.
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 f nomes de ruas, avenidas e travessas homenageando mulheres e homens 
(pode-se delimitar o bairro ou considerar apenas as principais avenidas 
da cidade).

 f nomes de bairros que fazem referência a pessoas: quantos são de ho-
mens e quantos são de mulheres.

 f nomes de prédios públicos (incluindo escolas) que fazem referência a 
pessoas: quantos são de homens e quantos são de mulheres.

A turma pode ser dividida em equipes que tratem de cada um desses pontos 
específicos e, posteriormente, cada equipe apresenta o resultado de sua pesquisa 
para a turma. 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
Esta atividade é direcionada aos professores do 

componente curricular Arte.

PRÉ-LEITURA
A relação entre arte e beleza faz parte da base cultural da história oci-

dental, e ela remonta à Antiguidade clássica. A beleza era vista na sociedade 
grega clássica como espelho do próprio caráter, chegando a se confundir com 
a percepção psicológica do homem; por isso, tudo o que era belo era bom. Tal 
pensamento alcançou um aspecto de ciência dentro da arte por meio do estudo 
da estética. Pensar em arte sem se preocupar com a estética não é possível den-
tro da cultura ocidental clássica. Mas essa relação entre arte e beleza nunca foi 
homogênea ou unânime. 

Há momentos em que se considera arte apenas o que é belo. Essa relação 
pode ser vista por exemplo em Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que pensa que o 
belo artístico é superior ao belo natural. O filósofo fala da estética da arte como 
obra do espírito humano, um produto superior, porque, como platonista, tudo que 
é produto do espírito (mundo inteligível, ideal) é superior ao produto da natureza 
(mundo sensível, natural). 

Há outros momentos da história de rompimento com a ideia do belo, o que 
pôs em destaque o horror, a distorção ou a fuga dos padrões de arte clássica. 
Se olharmos para os movimentos de vanguarda ou mesmo para a arte dos dois 
últimos séculos, encontramos diferentes movimentos artísticos, ou artistas, que 
trazem uma concepção de quebra com esses padrões de superioridade da beleza 
ou do padrão clássico ocidental de beleza. 

E é esse atrito entre padrão de beleza ou quebra desse padrão, bem como 
seu reflexo na história da arte, que vamos discutir nesta atividade. 

Professor, realize a leitura dos textos “Afrodite e Helena: beleza em disputa” 
e “O mito da beleza”.

Competências gerais: 

1, 9 e 10.

Habilidades: EM13LGG103 

e EM13LGG202.
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A leitura dos textos pode ser realizada por você ou por dois alunos, ou ainda 
por você e um aluno, e servirá de contextualização e ponto de partida para a dis-
cussão do assunto desenvolvido na atividade. 

É interessante que a leitura seja pausada para fazer comentários que conec-
tem o que está sendo lido a exemplos ou concepções do “mundo real”. Assim, o 
objetivo da contextualização será mais eficazmente alcançado. 

Ao fim da leitura, realize um comentário-síntese que servirá de elo entre 
esta etapa da atividade e a próxima.

LEITURA
A perspectiva da beleza na arte quando nos referimos ao corpo humano 

vem da escultura Doríforo, de Policleto. A obra ficou conhecida como cânone 
por definir a forma ideal de se representar o ser humano. Embora o tratado de 
Policleto sobre os padrões ideais tenha se perdido, alguns estudiosos de seu tra-
balho estimam, entre outras coisas, que o tamanho do corpo deveria correspon-
der a sete vezes o tamanho da cabeça.

Professor, se possível, apresente a imagem e o conceito da obra Doríforo, 
bem como sua influência para o padrão estético corporal na arte. Após essa 
exposição, aborde movimentos artísticos que foram profundamente marca-
dos por esse padrão e pela cultura greco-latina: Renascimento e Arcadismo. 
Apresente outra obra muito importante, considerada a primeira obra renas-
centista e que traz uma figura mítica extremamente importante (se não a mais 
importante) quando falamos de beleza: Afrodite ou Vênus. Trata-se de O nasci-
mento de Vênus, de Sandro Botticelli. 

Além de pontuar os movimentos que tiveram a cultura greco-latina como 
base de suas concepções estéticas, também é interessante mostrar como movi-
mentos extremamente marcados pelo cristianismo e os valores burgueses (como 
Barroco e Romantismo) seguiam os padrões clássicos na concepção do corpo 
humano. Mesmo muitas obras realistas e naturalistas, movimentos marcados 
pela ciência, continuam a retratar corpos humanos com padrões físicos que se 
assemelham às esculturas clássicas. Uma maneira muito produtiva de se fazer 
isso é por meio do estudo comparativo de imagens representativas dos diferen-
tes movimentos.

Depois, apresente os movimentos europeus de vanguarda do século XX, 
importantes manifestações artísticas que romperam com o padrão clássico de 
beleza e que influenciaram quase toda a arte contemporânea.

PÓS-LEITURA
Esta última etapa da experiência de aprendizagem envolverá dois momentos.
Em um primeiro momento, estimule os estudantes a dar o feedback das 

informações vistas e da discussão desenvolvida, construindo um diálogo entre 
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os momentos de pré-leitura e leitura, inclusive estimulando a exposição das opi-
niões sobre a temática do padrão estético.

Em um segundo momento, apresente o trabalho de artistas contemporâ-
neos que procuram desconstruir a problemática em torno do padrão estético na 
arte, criando uma identidade própria. Um exemplo é o da artista Evelyn Queiroz, 
por trás do projeto Negahamburguer, que mostra que a mulher é plural e não foi 
feita para ficar em padrões — “empoderamento feminino” é uma expressão-chave 
para definir sua arte. 

Uma sugestão de atividade para finalizar este momento é convidar os 
alunos a construir um grafite que os represente, a exemplo da artista Evelyn 
Queiroz. Explique aos estudantes que eles são livres, caso queiram representar 
uma obra de arte já existente e de que gostam muito, sendo clássica ou não. Pode 
ser em forma de estêncil. Procure vídeos que ensinem, de forma simples, manei-
ras de produzir um estêncil para personalizar uma roupa.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
& LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

Esta atividade é direcionada aos professores dos com-
ponentes curriculares Educação Física e Biologia. 

PRÉ-LEITURA
Professor, para iniciar esta experiência de aprendizagem que discutirá a 

relação entre padrão estético e saúde, realize a leitura do texto “O casamento 
de Iemanjá com Oroquê”. A leitura do texto pode ser realizada por você ou por 
um aluno e servirá de contextualização e ponto de partida para a discussão do 
assunto desenvolvido na atividade.

É interessante que a leitura seja pausada para fazer comentários que conec-
tem o que está sendo lido com exemplos ou concepções do “mundo real”, princi-
palmente no que diz respeito ao impacto que a forma pejorativa com que Oroquê 
fala dos seios da esposa teve sobre Iemanjá. Assim, o objetivo da contextualização 
será mais eficazmente alcançado, pois um dos pontos principais da atividade é 
quanto a preocupação estética pode afetar o psicológico das pessoas.

Ao fim da leitura, realize um comentário-síntese que servirá de elo entre 
esta etapa da atividade e a próxima.

LEITURA
A partir da problemática levantada pelas leituras e comentários anterio-

res, apresente informações sobre a temática trabalhada. Dependendo do com-
ponente curricular que está desenvolvendo a atividade, diferentes assuntos 
podem ser abordados: pirâmide alimentar, índice de massa corporal, efeitos e 
impactos de atividades físicas, uso de anabolizantes, diferentes modalidades 

Competências gerais: 

1, 9 e 10.

Habilidades: EM13LGG502, 

EM13LGG503 e EM13CNT207.
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esportivas, transtornos alimentares (bulimia, anorexia, compulsividade na ali-
mentação etc.), entre outros. Pelo fato de a adolescência ser um momento 
muito marcado pela questão das transformações corporais, a preocupação 
com a estética faz parte da vida dos jovens. Por isso, a discussão de tais temas 
é importante para o desenvolvimento e construção da própria imagem que o 
indivíduo faz de si.

Se possível, uma aula em conjunto seria extremamente produtiva para o 
aprendizado do estudante, além de proporcionar um conhecimento interdisciplinar.

Para finalizar, pode-se extrapolar a discussão central com temas que talvez 
não tenham sido discutidos e que abordem as questões de padrão estético, como 
a gordofobia, a problematização dos concursos de beleza, a realização exagerada 
de cirurgias plásticas, entre outros. Além disso, não se pode esquecer de falar da 
interferência e responsabilidade da mídia na propagação desses padrões.

PÓS-LEITURA
Para iniciar esta última etapa da atividade, promova uma roda de discussão 

que estimule os alunos a dar o feedback das informações vistas e da discussão de-
senvolvida, construindo um diálogo entre os momentos de pré-leitura e leitura, in-
clusive estimulando a exposição das opiniões sobre a temática do padrão estético.

É importante que os alunos percebam que não é condenável a preocupação 
com a estética corporal, apenas que a busca pelo “corpo perfeito” deve respeitar 
os limites da saúde.

O estímulo a uma atividade física pode proporcionar uma atividade lúdica 
e colaborativa. Mais uma vez, isso dependerá do componente curricular que está 
trabalhando a atividade. Possibilidades de práticas que abordam o tema:

 f torneio esportivo,
 f mostra de dança,
 f feira gastronômica,
 f palestra com psicólogos, nutricionistas e atletas,
 f passeio ciclístico,
 f prática de um esporte ao ar livre (corrida, trilha).

As sugestões apontadas não esgotam as possibilidades, e é possível também 
desenvolver todas elas em forma de feira cultural.
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APROFUNDAMENTO

Como já explicitado, o livro Mulheres e deusas apresenta majoritariamente 
dois gêneros textuais em sua constituição: narrativa mítica e ensaio. Por vezes, 
esses dois gêneros encontram-se unidos em textos mistos que são enriquecidos 
por poemas, trechos de canções ou traços autobiográficos. Com esse sincretismo 
de gêneros, não é de se estranhar que o livro apresente também um sincretismo de 
sequências textuais, o que torna a obra um ponto de partida interessante e cheio 
de possibilidades para o trabalho com a literatura e com a linguagem em geral.

Trataremos, nesta seção, desses gêneros, sequências e possibilidades de 
trabalho, mas o primeiro ponto, e provavelmente o mais importante, é a ideia do 
gênero mito. A perspectiva de ser o mais importante se dá pelo fato de que todos 
os outros gêneros presentes na obra surgem dos mitos e de que o objetivo cen-
tral do livro é analisar como os mitos se apresentam como arquétipos sociais e 
espelhos de cultura.

NO PRINCÍPIO ERA O MYTHOS
Grosso modo, podemos afirmar que o mito é uma narrativa de caráter sa-

grado que conta alguma revelação primordial e apresenta modelos de conduta. 
Na Antiguidade clássica, o mythos opunha-se ao lógos, à razão e ao discurso fi-
losófico de natureza racional, o qual era tido como verdadeiro e, como tal, con-
trapunha-se às narrativas míticas, pilares das sociedades chamadas arcaicas ou 
selvagens. Todavia, a filosofia penetrava no campo do mito ao propor estudar 
questões tipicamente humanas, como a busca das origens e a ordem do mundo. 
Sendo assim, o mito deixa de ser a explicação para as coisas do cotidiano e o co-
tidiano passa, então, a explicar as construções míticas. Contudo, é extremamente 
relevante observar como o mitólogo Mircea Eliade define o mito: “uma realidade 
cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através 
de perspectivas múltiplas e complementares” (2004, p. 12).

Desse modo, podemos interpretar o mito sob várias ópticas como a religião, 
a ciência positivista, a filosofia, a psicanálise etc. Se pensarmos no contexto da 
obra, temos também a óptica do recorte cultural, pois os mitos ocidentais (gre-
gos e judaico-cristãos) possuem diferenças em relação aos mitos de povos origi-
nais (iorubá e guarani), principalmente no que se refere à questão do equilíbrio: 
os primeiros trabalham com a ideia de punição, castigo ou exemplo de conduta, 
fazendo com que um dos lados prevaleça; já as narrativas dos povos originais 
procuram o empate, a equivalência ou o equilíbrio de forças. Alguns exemplos 
disso são os papéis arquetípicos dados às divindades femininas nos mitos gre-
gos comparados àqueles que são dados aos orixás nas narrativas iorubás. Sobre 
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esses mitos, por exemplo, Renato Noguera nos diz que “desde sempre existiu uma 
relação de tensão e conciliação” (p. 71). Isso vem nos reafirmar quanto os mitos 
são espelhos culturais das sociedades que representam, pois na cultura iorubá é 
importante o aspecto matrifocal: 

[...] a articulação da família é protagonizada pela mulher, e não pelo homem, 

ao contrário das sociedades patriarcais. Além do pai e da mãe, em um núcleo 

familiar iorubá tradicional, avós, avôs, tias, tios, primas e primos participam efe-

tivamente. E é a mulher mais velha da família que toma as decisões e define a 

dinâmica doméstica, o que pode, à primeira vista, parecer estranho. Contudo, a 

linhagem é demarcada pelos homens, por meio da figura paterna, assim como 

o poder político e o uso da força são de ordem masculina, cabendo ao homem a 

gestão no âmbito público e o papel de guerreiro. (p. 63-64) 

A própria questão de gênero é vista de maneira diferente. No livro, Renato 
Noguera nos fala do pensamento da socióloga nigeriana Oyèrónk Oyewùmí. Em 
seu livro A invenção da mulher: uma perspectiva africana sobre os discursos oci-
dentais de gênero (2017), ela afirma que a oposição entre masculino e feminino 
não é universal. Gênero é uma construção ocidental.

Outro importante pensador a respeito dos mitos é o filósofo alemão Ernst 
Cassirer. Adotando perspectivas hegelianas, ele nos traz a percepção de que os 
mitos resultariam de experiências humanas coletivas, sem que seus produtores 
tivessem consciência da autoria deles, pois são projeções das interpretações do 
mundo interior e das impressões do mundo exterior, transformadas em imagens 
que não se resumem a metáforas ou representações, mas são expressões da pró-
pria realidade. Na obra Mulheres e deusas, um dos momentos em que podemos 
observar essa perspectiva de mito como experiência humana coletiva é quando 
Renato Noguera nos apresenta o termo “escrevivência”, de Conceição Evaristo. A 
autora fala de “escrevivência” para se referir à escrita de um corpo, de uma con-
dição, de uma experiência negra no Brasil.

Ainda observando o pensamento de Cassirer, veremos que ele defende a tese 
de que não só o conhecimento científico é simbólico, mas todo conhecimento e 
toda relação do homem com o mundo acontecem na esfera das diversas formas 
simbólicas. Ou seja, o homem não deveria ser definido como um animal rationale, 
mas como um animal symbolicum. Essa relação com o simbólico dentro dos mitos 
também será expressa de formas diferentes a partir das matrizes culturais. Na obra 
Mulheres e deusas, o autor nos traz os conceitos de cosmovisão, que estaria mais 
ligada às mitologias ocidentais, e cosmossensação, presente na mitologia iorubá.

Conforme Oyewùmí, na sociedade iorubá é mais pertinente tratar de cos-

mossensação em vez de cosmovisão, principalmente porque a realidade não 
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é experimentada somente através do sentido da visão, mas, de modo sines-

tésico, inclui e articula todos os sentidos. (p. 76-77)

Além dessas “impressões do mundo exterior”, como afirma Cassirer, o mito 
também projeta “interpretações do mundo exterior” (2004). A partir dessa pers-
pectiva, podemos observar o diálogo com a psicanálise. A base de todo mito é 
o início das coisas, a sua origem. Sendo assim, a relação da psicanálise com a 
mitologia está justamente no fato de ambos se interessarem pelas origens e pe-
los primórdios do humano. Sigmund Freud colaborou para o estudo do mito por 
compreendê-lo como um fenômeno psíquico vivo e pulsante, ampliando a dis-
cussão sobre a importância do mito no funcionamento normal e patológico do 
psiquismo humano. No âmbito dessa relação entre a teoria freudiana e o mito, 
trazemos novamente o pensamento do mitólogo Eliade: 

É por isso que o inconsciente apresenta a estrutura de uma mitologia 

privada. Podemos ir ainda mais longe e afirmar não só que o inconsciente é 

“mitológico”, mas também que alguns dos seus conteúdos estão carregados 

de valores cósmicos, isto é, que eles refletem as modalidades, os processos e 

o destino da vida e da matéria viva. (2004, p. 68-69)

As análises dos mitos na obra Mulheres e deusas abordam inúmeras vezes esse 
caráter psicológico e, por vezes, patológico, dos mitos. Um exemplo é a questão da 
beleza para o psicológico feminino e como a relação com a beleza pode ser danosa 
para esse gênero. Como Renato Noguera afirma na obra, “As meninas, desde cedo, 
são socializadas para vencer concursos de beleza” (p. 94), e essa concorrência é 
potencializada pelos padrões estéticos dominantes. Essa busca pela beleza imposta 
pela sociedade acaba por enquadrar a psique feminina em diversos estereótipos de 
comportamento. Um deles é a rivalidade entre as mulheres, como podemos ob-
servar na narrativa grega de Páris ou na narrativa iorubá em que três orixás dis-
putam, usando a beleza, o amor de Xangô. Podemos perceber quanto a construção 
da imagem que a mulher faz de si baseia-se não na sua própria perspectiva, mas na 
perspectiva de outrem e, nesses casos, da figura masculina.

Com base em todas essas implicações que as narrativas míticas têm sobre 
as sociedades e o indivíduo, podemos compreender como o trabalho com os mi-
tos pode colaborar para o desenvolvimento da competência específica 2, da área 
de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio, estabelecida pela BNCC.

A ARTE IMITA A VIDA (OU O MITO)
Várias são as obras artísticas ao longo das épo-

cas e sociedades que trabalham os mitos, já que, como 
visto anteriormente, os mitos são um pilar importante 

Referência BNCC: 

Competência específica 6 de 

Linguagens e suas Tecnologias 

para o Ensino Médio.
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da constituição cultural e comportamental das comunidades e dos indivíduos, 
mesmo nas sociedades ditas primitivas ou antigas. Com a diversidade de narra-
tivas míticas de diferentes matrizes culturais que a obra Mulheres e deusas apre-
senta, as possibilidades de diálogos intertextuais são diversas.

Um primeiro diálogo já se encontra explicitado no livro por meio de tre-
chos da música “Mulheres de Atenas”, de Chico Buarque. Essa relação, inclusive, 
é abordada em uma das propostas de atividades direcionadas aos professores de 
Língua Portuguesa.

Para se trabalhar o diálogo com as artes, pode-se realizar uma divisão do li-
vro, investigando e analisando diferentes manifestações artísticas de acordo com 
as matrizes culturais que representam. Logo, é possível, por exemplo, relacionar 
as narrativas míticas gregas com períodos artísticos que privilegiaram essa base 
da cultura ocidental, como o Renascimento, o Arcadismo e o Parnasianismo. 
Esses movimentos apresentam uma diversidade de obras, nos campos da pintura, 
da escultura e da literatura, que conversam com cada um dos mitos apresentados 
no livro e suas ideias arquetípicas: beleza, amor, relação do ser humano com a na-
tureza, vingança, entre outras. Nas seções Propostas de atividades I e Propostas 
de atividades II, são sugeridas experiências de aprendizagem que podem abordar 
esse aspecto e ser enriquecidas pela apresentação de outras obras além das 
citadas. Pode-se ainda analisar o quanto o padrão grego se tornou a base da cul-
tura ocidental, podendo ser percebido até hoje, por exemplo, quando, no intuito 
de elogiar a beleza de alguém, é chamado de “deus grego” ou “deusa grega”. 

Em especial, no campo da literatura, não podemos nos esquecer dos gêne-
ros literários clássicos, que possuem relação muito estreita com os mitos greco-
-latinos, principalmente os gêneros épico e dramático. Esses serão os principais 
“porta-vozes” das narrativas míticas, não deixando de citar Ilíada e Odisseia, com 
destaque para o episódio da Guerra de Troia, citada em um dos textos da obra 
Mulheres e deusas. Além disso, é possível estabelecer o diálogo entre textos cons-
truídos com a influência dos gêneros clássicos e o livro de Renato Noguera. Um 
exemplo disso se dá com o episódio da Ilha dos Amores, na obra Os lusíadas, de 
Luís Vaz de Camões. Nesse episódio, as ninfas são “um presente” para os bravos 
navegantes que conseguiram realizar a viagem “por mares nunca dantes nave-
gados”.1 Esse papel exercido pelas ninfas conversa com a discussão levantada em 
vários trechos dos mitos, não só gregos como também das demais matrizes cul-
turais, de representar a figura feminina a serviço do gênero masculino. Em outras 
palavras, a mulher está ali para agradar ao homem com sua beleza e seu corpo.

Quanto às narrativas judaico-cristãs, essas também são pilares da cultura 
ocidental. Por sua vez, alguns movimentos artísticos privilegiaram essas narrativas, 

1. A poema época de Luís Vaz de Camões está disponível na íntegra em: https://oslusiadas.
org/i/; acesso em: 13 dez. 2020.
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como os que se produziram durante o período do medievalismo e o movimento 
Barroco. Nesses diferentes movimentos e contextos históricos, a arte exerceu um 
importante papel na propagação e afirmação da fé cristã, à época, especificamente 
a fé católica. O objetivo era principalmente, por meio do visual, expressar o poder 
da Igreja e repassar seus dogmas (ensinamentos) a uma população, na sua quase 
totalidade, analfabeta. É por isso que mosaicos, esculturas e pinturas retratam 
principalmente figuras divinas, seres celestiais e santos, espelhos de conduta e fé. 

A partir disso, vale ressaltar que as figuras femininas que protagonizam as 
narrativas judaico-cristãs analisadas na obra Mulheres e deusas quase não são 
retratadas nesses períodos, justamente por não representarem espelhos de con-
duta segundo os dogmas da Igreja. 

Pode-se aproveitar este momento para também abordar outra figura femi-
nina importante nessa vertente cultural e que seria um contraponto às figuras de 
Eva e Lilith: Maria, a mãe de Cristo. A Virgem é uma das figuras mais represen-
tadas em manifestações artísticas e pontuada especificamente sobre um tema: a 
questão da maternidade. Inclusive, uma das esculturas mais importantes e mais 
utilizadas em processos intertextuais na história da arte retrata justamente essa 
simbologia da maternidade de Maria. A obra é Pietá, de Michelangelo. Nela, além 
da resignação já consagrada pela figura da Virgem, temos a construção arquetí-
pica na história da humanidade: a mãe que sofre pelo filho morto, que teve uma 
morte advinda de injustiça. É interessante, se possível, mostrar aos estudantes 
uma imagem da obra original e de outras que fazem intertextualidade com ela, 
possibilitando uma melhor construção dessa perspectiva e enriquecendo o re-
pertório sociocultural dos alunos. Duas pinturas importantes que constroem 
intertextualidade com a Pietá são Guernica, do pintor espanhol Pablo Picasso, 
e Criança morta, um dos quadros da sequência de Os retirantes, de Cândido 
Portinari.

 Pietá, Michelangelo, 1498-1499. Basílica de São Pedro, Vaticano.
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A partir dessa questão, pode-se também traçar um comparativo entre as 
outras narrativas do livro que abordam a temática da maternidade. 

Para tratar das narrativas iorubá e guarani, devemos ter em mente duas 
coisas. Uma delas, já apontada neste manual, diz respeito às diferenças entre mi-
tos ocidentais e mitos de povos originais. Estes últimos trabalham de maneira 
enfática a questão da equivalência, do equilíbrio. Uma segunda perspectiva que 
precisa ser levada em consideração é a de que essas narrativas constituem um 
patrimônio cultural importante de povos que estão na base da formação do povo 
brasileiro, e que por isso o patrimônio cultural do país é marcado pelo sincre-
tismo, inclusive religioso. 

Esse sincretismo vivido nos mais diferentes âmbitos culturais, como na gas-
tronomia, principalmente nas camadas mais populares, ganha espaço de desta-
que nas artes brasileiras a partir do século XX. Enquanto no século XIX, ainda 
escravagista, a ideia do mito fundador envolvia apenas duas raças, o branco e o 
indígena (este numa concepção idealizada), no século XX, o Modernismo coloca 
em evidência e sem idealismos a participação de três raças na formação do povo 
brasileiro: o branco, o negro e o indígena. Uma obra literária importante do pe-
ríodo que enfatiza esse sincretismo é Macunaíma, de Mário de Andrade, uma 
rapsódia construída a partir de narrativas e crenças de diferentes matrizes cul-
turais. Na pintura, as obras de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti são importantes 
espelhos dessas culturas e, portanto, das camadas mais populares.

Contudo, não se deve esquecer que as narrativas míticas de povos originais 
fazem parte de um patrimônio cultural oral e que só agora, na contemporanei-
dade, autores e artistas indígenas e afrodescendentes escreveram essas narrati-
vas e produziram obras visuais. Sobre os mitos iorubás, inclusive, Renato Noguera 
nos diz numa nota de rodapé:

Diferente dos mitos gregos, os mitos iorubás não estão escritos. Eles são 

aprendidos nos terreiros, de acordo com o grau de iniciação. Como neto de 

uma mãe de santo, tive a oportunidade de vivenciar vários relatos por um 

significativo período de minha vida e, por essa razão, consigo fazer essas 

reconstruções das histórias. (p. 96)

Isso pode abrir espaço para a discussão do que é lugar de fala e sua impor-
tância para a conscientização de questões sociais múltiplas baseadas não na vi-
são de grupos dominantes, mas dos grupos representativos das diversas causas.

Outra característica muito interessante a ser avaliada pela perspectiva cul-
tural e pela construção literária é a diferença entre a animalização nas narrativas 
ocidentais e nas narrativas guaranis. 

Nas narrativas ocidentais a animalização, ou bestialização, é um castigo 
ou uma diminuição do indivíduo, como podemos perceber na transformação de 
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Io em vaca, sendo um castigo por sua posição como amante de Zeus. Inclusive, 
Renato Noguera compara isso ao que acontece na atualidade quando expres-
sões como “vaca”, “galinha” ou “piranha” são utilizadas para retratar uma ima-
gem degradante da mulher que não se encaixa no comportamento socialmente 
aceito. Essa animalização sob uma perspectiva pejorativa pode ser percebida no 
processo de zoomorfização próprio do movimento Naturalista no século XIX, 
que, para mostrar o estado ou o ambiente degradante das personagens, construía 
suas descrições sob uma perspectiva biológica, comparando-as a animais. Um 
exemplo disso é o seguinte trecho de O cortiço, de Aluísio Azevedo:

Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente; uma aglome-

ração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, 

incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco 

palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias en-

tre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do 

pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco; 

os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário 

metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as 

barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. (2012, p. 18)

Já na cultura guarani e nas culturas indígenas em geral, a animalização sim-
boliza uma maior integração do homem com a natureza. Na obra Mulheres e 
deusas, o autor deixa isso bem claro quando afirma que:

Uma leitura mais enriquecedora apresenta, entretanto, outra perspectiva: a 

mulher-peixe resgata o homem, recolocando-o em contato consigo mesmo. 

Iara funciona como uma salvadora, o que está distante da interpretação cor-

rente das sereias dos mitos gregos, as quais arrastam os navegantes para o 

esquecimento. Em certa medida, o mito guarani coloca a mulher e todo o uni-

verso feminino em uma potência bem distinta: a mulher-peixe é justamente o 

reconhecimento de que somos natureza. (p. 142)

Podemos constatar esse pensamento da cultura indígena nas palavras do 
ambientalista Ailton Krenak. No primeiro capítulo de seu livro Ideias para adiar 
o fim do mundo, ao discutir o que ele chama de “mito da sustentabilidade”, o líder 
indígena afirma:

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a hu-

manidade. Enquanto isso — enquanto seu lobo não vem —, fomos nos alie-

nando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar 

que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo 
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onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é 

natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. (2019, p. 9-10)

Ou seja, enquanto nas narrativas ocidentais a animalização tem aspecto 
negativo, nas narrativas indígenas apresenta aspecto positivo.

Além dessa perspectiva de analisar as narrativas míticas presentes na obra 
Mulheres e deusas sob o viés cultural, também é possível orientar uma análise por 
meio do viés temático. Nas seções das propostas de atividades, algumas alterna-
tivas quanto a essa possibilidade já são colocadas, mas nada impede que outras 
temáticas além das que são abordadas nas atividades propostas sejam lançadas. 
Inclusive, depois de solicitada a leitura do livro, pode-se fazer um levantamento 
junto à turma sobre quais temas abordados pelos mitos na obra despertaram seu 
interesse, ou seja, de quais textos os estudantes gostariam de fazer uma leitura 
comentada ou uma discussão. A discussão pode ser feita em diferentes forma-
tos: mesa-redonda, debate ou palestra. Dependendo do formato escolhido e das 
possibilidades de trabalho, pode-se convidar especialistas na(s) temática(s) apon-
tada(s) ou ainda professores de outros campos do saber, proporcionando uma 
aprendizagem multi e transdisciplinar, além de um aprofundamento do conheci-
mento e do repertório dos estudantes.

NESTE MUNDO DE CRÍTICAS, QUE TAL UM ENSAIO?
Se pelo aspecto temático a narrativa mítica é a grande tônica, no aspecto 

estrutural é o gênero ensaio que predomina na construção do livro. 
A palavra “ensaio” tem sua origem no latim — exagiu(m) — e significa ação 

de pensar, provar, experimentar etc. Porém, foi em 1580 que Michel de Montaigne 
escreveu a primeira parte de Ensaios. No livro, Montaigne afirma que escreve para 
si mesmo e alguns parentes e amigos. Seu objetivo é deixar alguns traços de seu 
caráter e de suas ideias. Em seus Ensaios, o autor faz apreciação crítica sobre suas 
leituras de Boccaccio, Rabelais, Ariosto, Ovídio e Virgílio. Apesar de confessar que 
busca nos livros o prazer de um honesto passatempo, tece suas críticas argumen-
tando com lucidez. Observa-se com isso certa preocupação de Montaigne que, 
sem ter a pretensão da verdade, expõe com argumentos seu ponto de vista. 

No mesmo século, Francis Bacon publicou Novum Organum, obra em que 
apresenta o objetivo de descrever e interpretar os segredos da natureza, esco-
lhendo o procedimento de valorização das percepções sensíveis. Procura cercar 
suas reflexões com o maior cuidado, primeiro para que sejam verdadeiras e se-
gundo para que não sejam apresentadas de forma incômoda e árida ao público. 

Assim, percebe-se que o ensaio como gênero textual nasce com Montaigne 
como uma espécie de crítica literária sem pretensão de ser um gênero superior, 
mas não descuida do rigor e da agudeza de análise. Com Bacon, a serviço da 
ciência e da filosofia, o uso do ensaio não pode ser leviano nem superficial. Quem 
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quer manifestar suas opiniões deve fazê-lo depois de bem informado a respeito 
do assunto que se propõe a falar.

Considerado um texto multifacetado, o ensaio se torna um elemento de 
difícil delimitação, sendo associado inúmeras vezes a diários pessoais, artigos 
de opinião etc. Em O ensaio como gênero textual, o professor Jayme Paviani, da 
Universidade de Caxias do Sul (RS), apresenta algumas características e defini-
ções de ensaio:

a) É um estudo, uma investigação, uma reflexão etc. O ensaio parece conter 

o caráter de provisoriedade, de proposta, de algo que não possui a pretensão 

de acabamento. A palavra ensaio parece indicar essa condição.

b) É um estudo formalmente desenvolvido, dentro de padrões mais ou menos 

formais; mais flexível que um tratado, por exemplo. Mesmo que seu estilo se 

aproxime do literário, o ensaio é elaborado, isto é, não é o espontâneo nem 

o caótico, mas formalmente apresentado a partir de determinados padrões. 

c) O ensaio, como texto, pode ser de natureza literária, científica e filosófica. 

Entre todos os gêneros textuais, é aquele que melhor possui trânsito entre a 

filosofia, a ciência e a crítica.

d) Deve a exposição do assunto ser lógica, mesmo adotando o estilo livre, 

isto é, sem seguir os passos de uma análise detalhada ou uma demonstração 

exaustiva, o ensaio expõe a matéria com racionalidade, mesmo quando uti-

liza a linguagem poética.

e) Tem o ensaio, apesar da diversidade de modos de apresentação, algo em 

comum a eles que é o rigor de argumentação, de demonstração. O rigor, que 

não se confunde com a exatidão, é característica indispensável do verda-

deiro ensaio.

f) O rigor típico do ensaio aparece aliado, quase sempre, ao estilo de inter-
pretação e de julgamento pessoal. Sem ser subjetivo, o ensaio não abole o 

espaço da subjetividade como pretende fazer o tratado ou o artigo científico. 

g) O rigor, a interpretação e o julgamento pessoal do autor pressupõem que 

haja maior liberdade de expressão, liberdade que a maioria dos gêneros não 

possuem. A liberdade consiste em poder defender uma posição sem o apoio 

empírico, documentos ou outros recursos metodológicos.

h) Requer o ensaio, tendo em vista esse conjunto de características, que o 

autor tenha informação cultural e maturidade intelectual. Nesse sentido, é 

um gênero difícil de elaborar, pois, a liberdade de estilo, de ritmo, de expres-

são exige sutileza e equilíbrio. (2009, p. 4, grifos do autor)

Apesar de toda essa complexidade em se definir o que é ensaio, a perspec-
tiva de apresentar uma opinião fundamentada é a marca recorrente. E como 
apresenta objetivo multifacetado, pode apresentar em sua estrutura diferentes 
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sequências textuais, especificamente narração, exposição e argumentação, todas 
elas perceptíveis nos textos da obra Mulheres e deusas. Em trecho considerável 
dos textos nas quatro partes da obra, o autor primeiro traz uma breve narrativa 
do mito e apresenta, em seguida, sua análise pautada em preceitos de diferentes 
ciências, como filosofia e psicanálise, além de evocar a autoridade de outros pen-
sadores sobre o assunto.

Numa época em que as redes sociais e o compartilhamento de informa-
ções na web trouxe os fenômenos do efeito bolha e da pós-verdade, nos quais 
a opinião ganha status de “verdade”, mesmo que desprendida de qualquer base 
de conhecimento, o ensaio é um texto em que se efetiva a argumentação funda-
mentada: não é apenas opinião, mas opinião pautada em conhecimento. E apesar 
de o ensaio ser um gênero textual, próprio de autores experientes e originais, 
é, ao mesmo tempo, o gênero dos principiantes, daqueles que nem sempre têm 
o domínio técnico dos gêneros científicos. É o texto daqueles que preferem a 
liberdade de expressão, mesmo sabendo que jamais podem abdicar do rigor. Por 
esse motivo, pode ser um gênero interessante de ser trabalhado como produção 
textual, estimulando os estudantes a praticar um protagonismo social consciente, 
em que não se transmite apenas informação, mas conhecimento.

Assim, mobilizando conhecimentos artísticos e científicos, o estudo dos 
mitos contribui para o desenvolvimento da competência específica 6 da área de 
Linguagens e suas Tecnologias da BNCC:

Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 

considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar 

seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e 

(re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protago-

nismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, 

identidades e culturas. (BRASIL, 2018, p. 490)
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES

Na formulação do texto da BNCC, fica muito clara a importância dos cam-
pos de atuação social, que são os eixos estruturantes do processo educativo. 
Por isso, o documento não apresenta um currículo mínimo por ano, mas sim 
um conjunto de competências e habilidades ligado aos campos de atuação. Essa 
perspectiva, que sai da seriação e da hierarquia de conteúdo, abre-se para possi-
bilidades amplas de vivência do professor e dos estudantes na e além da sala de 
aula. Muitos campos circulam a vida dos jovens, que se equilibram entre várias 
frentes de ação e de pensamento que precisam ser convidadas a interagir com o 
processo de aprendizagem posto em prática no ambiente escolar. 

Segundo a BNCC, podemos dividir esses campos, para efeito metodoló-
gico, em cinco: vida pessoal, vida pública, jornalístico-midiático, artístico-
-literário e práticas de estudo e pesquisa. Assim, o trabalho didático que se faz 
com um livro deve levar em consideração esses espaços de produção que darão 
mais sentido ainda à leitura e aos trabalhos desenvolvidos. Por isso, nesta seção, 
apresentamos algumas fontes que podem sofisticar o letramento dos alunos 
como também facilitar seu processo de compreensão da análise de arquétipos 
sociais e das questões que envolvem o feminino nos mitos apresentados na obra 
de Renato Noguera.

CAMPO DA VIDA PESSOAL
Bonita, direção de Biltis Amorim, 2019.
 É um documentário em forma de curta-metragem que fala sobre o padrão 

de beleza feminino, sua influência na construção de identidade da mulher e 
visão do próprio corpo. É retratado do ponto de vista de oito mulheres que 
depõem sobre suas experiências e perspectivas acerca do tema. 

Quem tem medo do feminismo negro?, de Djamila Ribeiro. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2018.

 Esta obra reúne um longo ensaio autobiográfico e uma seleção de artigos 
publicados pela autora em um blog. No livro, a autora discute uma série de 
questões relacionadas à construção da identidade da mulher negra e apre-
senta um diálogo constante com outras autoras dentro da temática.

Patrícia Ferreira — Culturas indígenas, 2016.
 Neste depoimento para o evento Mekukradjá – Círculo de Saberes de 

Escritores e Realizadores Indígenas, a cineasta da etnia Guarani Mbya 
Patrícia Ferreira relembra as histórias de seu avô, contadas durante a noite, 
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em torno da fogueira, quando criança. Para ela, o que fortalece a cultura 
guarani é a espiritualidade e a relação com a natureza. 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
Estrelas além do tempo, direção de Theodor Melfi, 2016, classificação: livre.
 Conta a trajetória das matemáticas Katherine Johnson, Dorothy Vaughan 

e Mary Jackson, que abriram espaço para mulheres afro-americanas na 
Nasa, justamente no auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos 
e Rússia, durante a Guerra Fria.

Feministas: o que elas estavam pensando?, direção de Johanna Denetrakas, 2018, 
classificação: 14 anos.

 A partir de fotos dos anos 1970 que captaram a movimentação feminista 
dentro da contracultura, o documentário mergulha na vida das mulheres 
retratadas e explora a permanente necessidade de mudança. 

O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres, de 
Naomi Wolf, trad. Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 2018.

 Neste livro, a jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juven-
tude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de 
controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de 
emancipação intelectual, sexual e econômica, conquistados a partir dos 
anos 1970. A autora confronta a indústria da beleza, tocando em assuntos 
difíceis, como distúrbios alimentares e mentais, desenvolvimento das in-
dústrias da cirurgia plástica e da pornografia.

CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
Diálogos: Desafios para a decolonialidade, 2019.
 Nesta entrevista, o artista indígena Jaider Esbell conversa com Ailton 

Krenak, líder indígena e escritor, considerado uma das maiores lideranças 
indígenas do Brasil. Eles conversam sobre como é possível romper com a 
força da cultura colonialista. A maneira como esse rompimento com o co-
lonialismo é discutida pelos interlocutores pode ser trabalhada de maneira 
dialógica em relação ao rompimento de preconceitos e imposições so-
ciais criticados nos arquétipos das narrativas míticas e apontados na obra 
Mulheres e deusas.

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qFZki_sr6ws&ab_
channel=UnBTV; acesso em: 4 dez. 2020.

Why Beauty Matters? (Por que a beleza importa?), direção de Roger Scruton, 2009.
 Produzido pela BBC, este documentário pode enriquecer as discussões ge-

radas pelos mitos que abordam a relação do gênero feminino com a beleza, 
principalmente nas atividades que trabalham com a temática dos padrões 
de beleza. 
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Anne with an E, criação de Moira Walley-Beckett, 2007, classificação: 12 anos.
 Série canadense baseada no livro de Lucy Maud Montgomery, intitulado 

Anne de Green Gables, de 1908. A história é centrada em uma jovem órfã no 
final da década de 1890, que, depois de uma infância abusiva em orfanatos 
e casas adotivas, é enviada, por engano, para viver com dois irmãos, uma 
senhora mais velha e seu irmão mais novo. É uma história sobre amadu-
recimento contra todas as probabilidades e numerosos desafios, luta por 
amor e aceitação e por um lugar no mundo. 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Mulheres, mitos e deusas: o feminino através dos tempos, de Martha Robles. São 

Paulo: Goya, 2019.
 O livro apresenta uma análise inteligente dos arquétipos, dos mitos e das 

lendas construídos em torno da mulher, demonstrando como acabaram 
por reafirmar o machismo na cultura ocidental. Essa perspectiva vai ao en-
contro do que aborda a obra Mulheres e deusas.

A persistência das deusas: representações simbólicas do feminino na atualidade, 
de Izildinha Konichi. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.

 Este livro nos leva ao passado mitológico que emergiu do berço da cultura: 
a Grécia. Ele nos faz pensar nos arquétipos divinos femininos que, por se-
rem universais, podem ser expressos em qualquer tempo e cultura.
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