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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo estabelecer uma possível relação entre o mito da 

deusa grega Levana e a função do educador na atualidade. 

Para isso, a princípio será apresentada uma visão geral do que seriam as 

funções dos mitos. Para exemplificar, os principais mitos (da mitologia grega, por ser a 

estudada nessa dissertação) serão contados e correlacionado a preocupações e cenários 

atuais. Também serão expostos mitos de criação, que podem elucidar melhor o 

surgimento de alguns deuses e do próprio mundo segundo a visão romana clássica.  

O foco será a apresentação de Levana e seu ritual, assim como a sua função 

social. Levana é uma deusa com várias facetas, quase opostas entre si, e isso será 

explorado durante o trabalho. 

Após este primeiro momento, a dissertação se voltará para Educação. Assim como 

aconteceu com a explicação acerca da mitologia grega, a educação (brasileira, pois é o 

recorte dessa dissertação) será esmiuçada a partir de seus diferentes momentos 

históricos, conquistas e pensadores. 

Assim, chegaremos ao Plano Nacional de Formação de Educadores, proposto pelo 

Ministério da Educação. Nele, estão contidos os principais pontos do que socialmente 

espera-se de um professor – o que será uma base forte para que se possa relacionar essas 

expectativas com a entidade de Levana. 

 

Palavras-chave: educação; Levana; mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The goal of this research is to establish a possible relation between the myth of 

the Greek goddess Levana and the educator's function in the current days. 

  For this purpose, a general view of what would be the function of every myth 

will be provided. As an example, the mains myths (Greek mythology, which will be 

addressed in this article) will be told and correlated to worries and current scenarios. 

Also, some myths of creation will be presented, in order to clarify the rising of these 

gods and even the creation of the world from the Roman classical point of view.  

  An important point is the presentation of Levana and her ritual, as well as her social 

function. Levana is a goddess with many personalities, some of them go as far as 

opposing the others and this will be explored along the article. 

  After the first chapter, the article will lead to education. Just like it happened 

with the explanation about the Greek mythology, the education (the Brazilian education, 

which is also the subject in the article) will be studied from its most different hystorical 

moments, achievements and scholars. 

   Therefore, the National Plan of Teachers Training, proposed by the Ministry 

of Education will be presented. It contains the main points socially expected from a 

teacher - which will be a strong base to relate these expectations to Levana's entity. 

 

Keywords: education, Levana, myths. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como propósito analisar as possíveis relações entre o 

antigo mito romano da deusa Levana e o papel do educador, abordando as metas 

presentes no Plano Nacional de Educação brasileiro. Tem-se por objetivo investigar até 

que ponto ainda carregamos os educadores com a indumentária de Levana.  

Uma das funções do mito, como será apresentado nessa dissertação, é a de 

ensinar. Mito e educação sempre andaram juntos e a proposta aqui é trazer uma relação 

entre dois de seus personagens: a deusa Levana e os professores. 

Apesar de Levana ser uma deusa romana, opta-se por também dar atenção à 

mitologia grega, que é a mais difundida no  Ocidente em nossos tempos. As mitologias 

grega e romana está intrinsecamente conectadas, uma vez que a Grécia foi dominada 

por Roma em 146 a.C. Muitos deuses gregos ganharão uma versão romana e vice-versa. 

Vejamos alguns exemplos: 

VERSÃO GREGA VERSÃO ROMANA 

Zeus Júpiter 

Hera Juno 

Cronos Saturno 

Atena Minerva 

Artemis Diana 

Poseidon Netuno 

Dioniso Baco 

 

Não devemos entender que o mito é uma negação do mundo real, mas uma 

reconstrução deste para atingir uma compreensão maior. É possível se utilizar dos mitos 

para entender como a humanidade viveu em determinado período – sua sabedoria, seus 

receios, hábitos e costumes. Toda a beleza do mito é justamente seu mistério 

inacessível, seu enigma não decifrado, disse uma vez Arnaldo Jabor (crítico e 



dramaturgo brasileiro). Ou seja, é necessário analisar as entrelinhas dos mitos para 

conseguir captar seu intuito. 

Da mesma forma que esmiuçamos os mitos, também é necessário que pisemos 

em solo firme quando falamos em educação. E perceber o que socialmente se espera do 

professor é parte fundamental para alcançar esse entendimento.  

Assim como Levana, que tem o poder de exaltar e levar à ascensão, como 

também desprezar e abandonar, o papel do professor é extremamente análogo a este 

processo.  

Antes de começar a leitura, porém, pede-se que alguns pontos sejam 

considerados quanto aos limites do trabalho. Esta dissertação tem o intuito de servir ao 

campo da Educação, discutindo os deveres dos educadores, usando de uma alegoria, e 

as expectativas que a sociedade contemporânea nutre para com esses profissionais. 

Leitores do campo da Filosofia ou estudos mitológicos podem encarar com 

certa estranheza determinados vocábulos (como, por exemplo, o uso da expressão 

―mundo real‖). Deve-se ter o cuidado de não os carregar com o peso que teriam em 

outros campos de estudo, mas pensa-los literalmente. 

Da mesma forma, não se busca ater o trabalho à mitologia. Assim, ela apenas é 

situada, pra que se chegue ao mito da deusa Levana, que será o fio condutor inicial para 

a discussão dos deveres do educador em relação ao educando. 

Este trabalho tem como objetivo fundamental abordar a questão dos mitos em 

sua relação com o trabalho do educador. Para tanto, no capítulo um serão apresentados 

diversos mitos, tendo como foco a mitologia grega, pois é o conjunto de mitos que mais 

permeiam nosso imaginário enquanto cultura ocidental. Também no capítulo um, 

explica-se as funções do mito e sua correspondência com dilemas contemporâneos. 

No capítulo dois, o trabalho abordará o aspecto da Educação, também 

oferecendo ao leitor uma contextualização geral da história da educação no Brasil desde 

a vinda dos portugueses até hoje. A ideia desse capítulo é entender como nosso País 

enxerga a educação, os educadores e os educandos, de forma a compreender as 

expectativas que se formam quanto a isso. 

A união entre um mito específico, da deusa romana Levana, e o papel do 

educador será o ponto principal do capítulo três. Também serão abordados alguns 



tópicos importantes das metas do Plano Nacional de Formação de Professores, do 

Ministério da Educação. Nesse capítulo, o trabalho toma um olhar crítico para ambas as 

partes – das expectativas em relação ao docente e também à prática dos professores. 

Essa dissertação é finalizada com uma reflexão sobre um caso que demonstra 

como a ação do educador pode modificar totalmente a vivência de seus alunos. Porém, 

também é demonstrado que a culpabilização do professor nesse caso só pode vir 

acompnhada de uma igual culpabilização de todos os outros personagens, seja os alunos 

ou o corpo social que observa de fora dos muros da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. HISTÓRICO DA MITOLOGIA 

 

1.1 O mito na Antiguidade Clássica 

Podemos dizer que a maioria das sociedades criaram histórias. Seus objetivos 

iam desde de como explicar fenômenos naturais até servir de código de conduta, e isso 

em diversas épocas: fenícios, babilônios, romanos, persas, celtas, etruscos, todos eles 

tinham seu sistema de crenças. Assim surgiram os primeiros mitos, como uma forma de 

tentar entender e sistematizar o mundo, até então inexplicável, ao redor dos homens, 

estabelecer quais comportamentos deveriam ser rejeitados e quais deveriam ser 

celebrados. Os mitos também serviam para erigir uma correlação entre passado e 

presente, na medida em que fatos que aconteceram no passado ecoam no presente 

(como a formação de uma constelação, a ocorrência de algum desastre natural, a 

eventualidade de alguma doença ou praga etc). Elementos como raios, chuvas, marés, o 

movimento da lua e do sol, todos ganharam justificativas sobrenaturais ou sacras, na 

forma de criaturas como duendes, fadas ou deuses. A organização das sociedades é 

explicada por meio do arranjo definido pelo divino. 

Para a mitologia egípcia, por exemplo, o deus Rá era responsável pelo nascer e 

pôr do sol. Todos os dias, a divindade embarcava em sua balsa e atravessava vários 

portões, cada um simbolizando uma hora da noite. Quando a balsa cruzasse o último 

portão, desaguaria novamente no mundo mortal e o deus Sol reapareceria. Assim, os 

egípcios conseguiam explicar como o sol sumia e reaparecia, parecendo nascer como 

que desaguando de um rio invisível. E dessa mesma forma, com mitos e lendas, as 

primeiras organizações sociais davam conta do mundo até então cientificamente 

inexplicável. 

No entanto, os mitos também serviam como um código social, apontando a 

melhor forma de se resolver uma situação ou o que era esperado de uma pessoa ou um 

grupo em determinado aspecto. 

Um exemplo disso é o mito grego do rei Licaon. Conta-se que, às vezes, os 

deuses desciam à terra e passavam algum tempo entre os humanos. Em uma de suas 

visitas, Zeus visitou a região da Arcádia e ficou insatisfeito com a conduta dos homens 

que encontrou. Já desgostoso, o líder dos deuses do Olimpo pediu para ser recebido no 

palácio de Licaon. Este o recebeu e convidou, não somente Zeus, mas todos os deuses, 



para um banquete. Preocupado em servir algo à altura das divindades, o governante 

decidiu que não haveria prato mais honroso do que seu próprio filho. 

Durante o banquete, os deuses percebem, enojados, que o que comiam era 

carne humana. Furioso, Zeus amaldiçoa Licaon. O deus afirmou que apenas um lobo 

apreciaria carne humana. assim, transformando o rei em um ser metade lobo, metade 

homem; o que hoje conhecemos como lobisomem, ou licantropo, justamente em 

referência a esse mito. 

Com que propósito esse mito era contado? Como forma de manual social, esse 

mito ensinava que era correto tratar bem as visitas e receber aqueles que necessitavam, 

mas que era errado fazer de tudo para agradar. Principalmente se isso colocasse sua 

família em perigo. Era essa uma das formas como os mitos funcionavam: a partir de 

histórias, as pessoas podiam se colocar no lugar das personagens, pensar sobre a 

situação exposta e entender o que se esperava socialmente delas. 

Mircea Eliade, professor e mitólogo, em sua obra Mito e Realidade, preocupa-

se em conceituar o mito, explicando que, apesar de usarmos comumente a palavra como 

sinônimo de ilusão ou ficção, mito é muito mais do que isso. Eliade se preocupa muito 

com o que chama de ―mito vivo‖. E vivo no sentido de que ―fornece os modelos para a 

conduta humana‖. 

 

Há mais de meio século, os eruditos ocidentais passaram a estudar o mito por 

uma perspectiva que contrasta sensivelmente com a do século XIX, por 

exemplo. Ao invés de tratar, como seus predecessores, o mito na acepção 

usual do termo, i. e., como "fábula", "invenção", "ficção", eles o aceitaram tal 

qual era compreendido pelas sociedades arcaicas, onde o mito designa, ao 

contrário, uma "história verdadeira" e, ademais, extremamente preciosa por 

seu caráter sagrado, exemplar e significativo (ELIADE, 1972, p.7). 

 

Outra explicação para a origem dos mitos é a de acalmar a inquietude em 

relação às dúvidas dos homens sobre suas perdas. Muitas histórias servem como um 

modo de compensar as antigas civilizações por alguma perda. Além disso, garantiria 

que quaisquer erros do passado pelos quais eles tivessem sido penalizados já foram 

corrigidos (CHAUÍ, 2000, p. 161).  

Da vontade dos deuses dependeria a fartura das colheitas, o resultado dos 

embates, o nascimento das crianças e a vida de um modo geral. Assim, cultos eram 



planejados para que, satisfazendo as figuras sagradas, os elementos naturais pudessem 

acontecer - ou acontecer de maneira melhor. Sacrifícios apaziguariam a possível ira 

divina, danças poderiam atrair a chuva para as plantações, orações permitiriam a 

realização de desejos pessoais. 

Com o tempo, os mitos passam a ter novos objetivos. Não mais serviam 

somente para explicar elementos naturais, mas foram se tornando um conjunto de regras 

de comportamento e vida em sociedade, como um manual. Assim, a estrutura do 

sistema social seria mantida, também, por meio dessas histórias conhecidas por todos 

que ali viviam. Podemos dizer que era uma forma de manutenção do status quo. 

Podemos, então, dividir os mitos em três grandes categorias. São elas: 

a) Mito de origem – essa definição do mito é bastante ampla e afirma que o 

mito conta como algo surgiu. Os personagens dessas narrações são Entes 

Sobrenaturais, o tempo da história é sempre muito antigo (o tempo do 

princípio) ou mesmo a atemporalidade deixa os fatos ainda mais afastados, 

e narram as irrupções do sagrado ou do sobrenatural.  

 

O mito narra como, graças às façanhas dos 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 (ELIADE, 1972, p.11). 

 

A atividade criadora dos Entes Sobrenaturais é desvendada e explica a 

existência de diversos elementos. Um bom exemplo é o mito de Jacinto. O deus Apolo 

apaixona-se pelo jovem Jacinto, muito belo e agradável, amado pelas divindades, e o 

acompanha sempre. Durante um jogo, Apolo lança um disco e Jacinto corre para pegá-

lo. Porém, Zéfiro, o vento oeste, se enciúma com a proximidade dos dois e desvia o 

disco para que este partisse na direção de Jacinto. O choque do objeto contra a cabeça 

do rapaz é fatal e Apolo entra em desespero. Ao ver que mesmo suas habilidades não 

seriam suficientes para curar o rapaz, o deus o transforma em uma flor, de cores vivas, 

para que permanecesse sempre na memória de todos. 

Apesar de jacinto ser apenas uma flor, sua origem mítica é bastante intensa. 

Assim funcionavam os mitos de origem. Quaisquer elementos podiam ganhar 



explicações de como surgiram, e seus personagens principais seriam Seres 

Sobrenaturais. 

b) Mito cosmogônico – é importante diferenciar os mitos de origem dos mitos 

cosmogônicos. Enquanto os mitos de origem tratam de como o mundo foi 

modificado, o mito cosmogônico se preocupa em explicar a origem do 

mundo. Todas as culturas trarão histórias para sua cosmogonia: a Bíblia 

narra a criação do mundo no livro de Gênesis; os gregos acreditam que 

tudo veio do Caos; a cabala traz seu ser supremo, Ain Soph, criando a 

árvore da vida etc. O tempo desses mitos é ―in illo tempore‖, ―aquele 

tempo‖. É o tempo dos deuses, um tempo eterno, que não pode ser medido 

ou alcançado. 

 

c) Mito de Função – é o mito que ensina. Principalmente transmitido pela 

oralidade, o mito de função forma uma rede de indicações de 

comportamentos. Pela moral contida nas histórias, as pessoas aprendiam o 

que era esperado delas para se viver em sociedade. 

 

Voltando à origem do mito, Homero é tido como um marco entre a tradição 

oral e a literatura escrita. Se antes todas as histórias eram contadas entre as pessoas, sem 

a preocupação de documentação e fidedignidade literata, agora serão escritas. Como 

forma de memória e de perene formalidade das crenças de um povo. 

O poeta Homero teria nascido em Esmirna ou Jônia (atual Turquia) no século 

VIII a.C. Muitas cidades, no entanto, reclamaram para si a honra de terem sido a terra 

natal dessa importante figura histórica, incluindo várias ilhas do Mar Egeu, deixando os 

estudiosos em dúvida sobre sua verdadeira origem. A Homero são atribuídas as grandes 

epopeias gregas, como Ilíada e Odisséia. 

Com efeito, chegou-se a duvidar da autoria de Homero – ou mesmo de sua 

existência. Especulou-se que as duas obras seriam coletâneas de contos populares e que, 

se Homero realmente tivesse feito parte desse cenário, teria sido apenas com a função 

de selecionar e ordenar o material, ampliando-o com contribuições próprias. De uma 

forma ou de outra, Homero é considerado um dos mais importantes poetas da História. 



Além de sua óbvia contribuição para a literatura, por suas duas obras 

grandiosas, Homero abriu as portas para uma nova tradição escrita da mitologia. E isso 

nos é especialmente importante, já que permitiu que recuperássemos, através de seus 

escritos, dados sobre a civilização grega clássica. 

 

Além de informar sobre a organização da polis arcaica, as epopéias 

homéricas são a primeira expressão documentada da visão mito-poética dos 

gregos. A intervenção, benéfica ou maléfica, dos deuses está no âmago da 

psicologia dos heróis de Homero e comanda suas ações (Os Pensadores, 

1996, p.9). 

 

Outra mudança significativa entre as histórias de Homero e os mitos até então 

conhecidos é a transformação na apresentação do divino. Se antes os deuses eram como 

forças naturais poderosas e cujas vontades eram difíceis de serem entendidas pelos 

mortais, agora os moradores do Monte Olimpo ganham contornos humanos. 

 

Mesmo quando representam forças da natureza os deuses homéricos 

revestem-se de forma humana; esse antropomorfismo atribui-lhes aspecto 

familiar e até certo ponto inteligível, afastando os terrores relativos a forças 

obscuras e incontroláveis. Sobrepondo-se a arcaicas formas de religiosidade, 

Homero exclui do Olimpo, mundo dos deuses, as formas monstruosas, da 

mesma maneira que exclui do culto as práticas mágicas. Esses aspectos 

primitivos, quando excepcionalmente despontam, servem justamente para 

comprovar o trabalho realizado pelas epopeias homéricas no sentido de 

soterrar concepções sombrias e aterrorizadoras, substituindo-as pela visão de 

um divino luminoso e acessível, de contornos definidos porque feito à 

imagem do homem (Os Pensadores, 1996, p. 10). 

 

A humanização dos deuses reflete, também, um período histórico em si. A 

etimologia de deus, díos, remete a deus ou dia, então esses seres divinos são explicados 

como seres de luz. A antropomorfização se dá não apenas no exterior, com uma forma 

física semelhante aos mortais, mas incutindo no interior dos deuses as paixões humanas. 

E, se por um lado isso permite que os homens concebam melhor os motivos divinos, 

também deixa o universo à mercê da nova passionalidade de seus deuses. 

O filósofo alemão Werner Wilhelm Jaeger (1986) sugeriu que os mitos eram 

formas de se ensinar sobre algo, mesmo quando não tratava diretamente sobre o assunto 

em foco. As alegorias e símbolos presentes seriam tão ou mais importantes do que o 

assunto da história contada. 



Para ele, o valor educativo dos mitos viria acompanhado do significado 

normativo deste, mesmo quando não utilizado diretamente para exemplo ou como 

modelo. Na essência do mito, haveria algo de validade universal, cujo caráter fictício 

seria ancorado com sedimentos de ocorrências históricas.  

É comum usarmos o artifício da ‗contação‘ de histórias como forma de 

transmitir conhecimento, desde a própria mitologia, passando pelos contos de fada, até 

filmes e animações. As histórias nos permitem pensar sobre determinada situação e 

saber o que é esperado de nós enquanto cidadãos pertencentes a determinada sociedade. 

 

1.2 Os mitos clássicos 

Os gregos da antiguidade tinham histórias para descrever fenômenos naturais, 

origem do mundo e nascimento de suas entidades divinas, assim como para modelar a 

conduta social esperada. Aqui faremos uma rápida seleção de mitos famosos ou 

importantes, assim como sua possível conexão com a atualidade, no sentido de 

evidenciar sua perenidade. 

É importante entender que os mitos trazem histórias longínquas, impossíveis de 

se checar. Porém, o mito não nega a verdade, mas se apropria dela e a espelha até 

enxergar uma lógica possível. 

 

Um mito diz respeito, sempre, a acontecimentos passados: ‗antes da criação 

do mundo‘, ou ‗durante os primeiros tempos‘, em todo caso ‗faz muito 

tempo‘. Mas o valor intrínseco atribuído ao mito provém de que estes 

acontecimentos, que decorrem supostamente em um momento do tempo, 

formam também uma estrutura permanente. Esta se relaciona 

simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro (Lévi-Strauss, 1975, p. 

241). 

 

a) Surgimento do mundo  

Essa é uma história muito difundida, contada nas escolas ocidentais até hoje 

como estudo da mitologia. Do próprio Caos, surge Gaia, a terra. Impulsionada pela sua 

gana pela geração de vida, Gaia cria, a sua semelhança, Urano. 

É a partir dessa divisão entre céu, terra e subterrâneo que o mundo começa a se 

organizar. Ao nascer, Urano dá início ao masculino, sendo então a completude de Gaia. 



Não mais Gaia era o oposto do Caos, já que trazia consigo a ordem, mas era o oposto de 

Urano já que simbolizava o feminino e ele, o masculino. 

Então, Urano se deita sobre Gaia, bem colado – que seria o que enxergamos ao 

olhar para a linha do horizonte e, por ilusão de ótica, nos parece que o céu está colado à 

terra. Ao ocorrer a ligação entre eles, Gaia sente seu ventre estufar, graças às novas 

vidas sendo gestadas. 

São gerados os seis Titãs: Oceano, Céos, Crios, Hipérion, Jápeto e Cronos; e as 

seis Titânides: Teia, Reia, Têmis, Mnemosine, Febe e Tétis. Porém, Urano não dá 

espaço para que Gaia faça o parto de seus filhos, já que não se move de cima dela. Cada 

vez mais irritada com a situação, Gaia gera criaturas  cada vez mais monstruosas, como 

os ciclopes e os hecatônquiros (gigantes com cem braços e cinquenta cabeças). 

Cansada da situação, Gaia fabrica, em seu ventre, uma foice e pede para que 

um de seus filhos a use contra Urano. O único a se mostrar disposto a levar o plano à 

frente é Cronos, que decepa a genitália do pai e a joga ao mar, libertando a si e seus 

irmãos. Encontraremos referência a esse conto, com praticamente as mesmas 

informações e particularidades, em Teogonia, de Hesíodo, e Biblioteca, de Apolodoro. 

 

Então Gaia, afligida (...), convence os Titãs que ataquem o pai e fornece a 

Cronos uma foice de aço. Eles todos, exceto Oceano, o atacaram; Cronos 

cortou os testículos do pai e os jogou no mar (...). E depois de destronarem 

Uranos, {os Titãs} fizeram voltar do Tártaro os seus irmãos {os Ciclopes e 

Hecatônquiros} e entregaram o governo a Cronos (APOLODORO, 

Biblioteca, L. I, 1.4). 

 

Entretanto, mais criaturas são geradas com esse episódio. Cada gota de sangue 

que caiu na terra se transforma em seres de vingança, as Erínias - peste, loucura e rancor 

que castigarão aqueles que se levantem contra os pais. Do sangue também nascem os 

gigantes, responsáveis por inspirar as guerras, e as Melíades, ninfas guerreiras. O sêmen 

de Urano, que cai no mar, mistura-se à espuma e dá origem a Afrodite, a deusa da 

fecundação. 

Esse mito traz, além da origem do mundo, uma explicação sobre a distinção e, 

ao mesmo tempo, ligação de elementos opostos. E não somente Gaia e Urano, ou ordem 

e Caos:  

 



Sangue e esperma, desentendimento e concordância, violência e 

sensualidade, separação no semelhante e aproximação no diferente. 

Conforme Cronos [...] sai do ventre materno e mutila seu pai, dá origem a 

duas forças complementares, motoras da criação e da destruição (BOTELHO, 

2012, p. 21). 

 

Em relação à atualidade, esse mito nos remete à libertação em relação aos pais 

com a qual a maioria dos jovens anseia, assim como os conflitos familiares que se 

originam, principalmente, com a chegada à adolescência. Além disso, a história nos traz 

uma explicação, ainda que simplória, da fecundação enquanto une masculino e feminino 

e a geração de vida. Não mais a vida era criada espontaneamente, mas agora a mitologia 

a explicava de forma humanizada. 

No sentido religioso, também podemos encontrar algumas relações com o 

presente. A mais vívida, para nossa cultura ocidental, talvez seja a dos mandamentos 

bíblicos das religiões cristãs. A saber, este é o quarto mandamento: "Honra teu pai e tua 

mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá‖ (Êxodo 

20:12). Segundo a crença cristã, deus teria enviado dez mandamentos para que fossem 

seguidos, ou seja, uma seleção das dez diretrizes mais importantes para que os 

seguidores do cristianismo pudessem alcançar a vontade divina. 

 

Obra Gaia, do pintor Edward Foster 

https://www.bibliaon.com/versiculo/exodo_20_12/
https://www.bibliaon.com/versiculo/exodo_20_12/


 

b) Nascimento de Zeus 

 

Cronos casa-se com sua irmã, Reia, e dessa união nascem Héstia, Hera, 

Deméter, Poseidon e Hades – os quais Cronos engole logo ao nascer. O titã temia que 

fosse destronado pelos filhos, assim como ele próprio destronara Urano, seu pai. Engolir 

as crianças foi a forma que o titã encontrou para continuar governando, livre de seu 

destino. 

Porém, Reia estava bastante insatisfeita com a situação e procurou sua mãe, 

Gaia. A Terra, agora feliz por poder ter tido seus filhos, vê no sofrimento de Reia o seu 

próprio e decide ajudar, instruindo a filha a enganar o marido. 

Assim, quando Zeus, o sexto filho nasce, Reia embrulha pedras em um manto 

de criança e entrega para Cronos, que engole tudo de uma só vez. O bebê, então, é 

enviado em segurança para ser criado escondido do pai. 

Quando atinge a fase adulta, Zeus decide voltar para vingar a penúria de sua 

mãe. Antes, porém, consulta-se com Métis, titânide filha dos titãs Tétis e Oceano, 

patrona da saúde, prudência e astúcia. Métis, que será a primeira esposa de Zeus, 

entrega para o jovem deus um fármaco. 

Assim, Zeus entra em contato com sua mãe e, disfarçado, entra na casa de seus 

pais como copeiro. Durante o banquete, o deus põe a substância fornecida por Métis na 

bebida de Cronos, que começa a vomitar.  

Com a reação, o titã põe para fora tudo que estava em sua barriga e os deuses, 

seus filhos, se veem livres. É o início da guerra entre titãs e deuses, que aceitam Zeus 

como seu líder. 

Esse mito tem várias figuras que nos acompanham na atualidade. A primeira 

delas é Cronos, o tempo, devorando a nós, seus filhos. A sensação de que o tempo está 

correndo muito depressa ou de que a vida está passando em vertiginosa velocidade é 

algo que, invariavelmente, nos assombrará em algum momento. Além disso, o mito 

também mostra a impotência dos filhos perto do pai e a necessidade, para alguns filhos, 

do enfrentamento com os pais – a fase da pré e da adolescência, em que os filhos 

confrontam os pais a todo momento. Esses confrontos parecem ocorrer como forma de 

os adolescentes medirem força com seus pais, buscando seu próprio espaço no corpo 

social, desvinculando-se da progenitura em sua forma tutorial e tornando-se, assim, 

indivíduos com o poder de gerir as próprias vidas 



 

 

Obra Saturno devorando um filho, do pintor Goya 

 

c) Nascimento de Baco/ Dionísio 

Baco para os romanos, Dionísio para os gregos. Aqui será tratado apenas como 

Dionísio, pois nosso foco é a literatura grega clássica. 

Dionísio é o único deus filho de uma mortal: a princesa tebana Semele, 

seduzida por Zeus em sua forma humana. Ao saber do caso de seu marido, Hera decide 

se vingar da princesa e a visita, disfarçada de sua ama de leite. Confiando na mulher, 

Semele conta de suas noites com o amante. 

Hera, então, sugere que a princesa peça a Zeus uma prova de seu amor: vê-lo 

em sua forma divina. Assim, quando Zeus encontra-se com Semele novamente, esta lhe 

pede para prometer que, o que quer que pedisse, ele acataria – como prova de amor. 

Sem imaginar que a moça pediria para que ele se mostrasse em sua verdadeira forma, o 

deus promete. Como deuses não podem quebrar promessas, ao receber o pedido da 

princesa, Zeus não pode fazer nada a não ser, pesaroso, abandonar sua forma humana. 

Assim que Zeus se transforma, Semele é consumida por sua forma divina. 

Porém, a princesa estava grávida do deus e a criança, igualmente divina, sobreviveu. 

Para continuar sua gestação, Zeus abre sua coxa e ali põe o bebê. 



É interessante perceber que, apesar de os gregos acreditarem em uma sabedoria 

implícita nos atos de Zeus (como o deus máximo do panteão olímpico, Zeus não 

cometeria erros. Mesmo os atos que parecessem dúbios em um primeiro momento, se 

mostrariam explicáveis em seu desenrolar), ainda assim eles problematizavam a traição. 

Hera vingava-se das amantes do marido, embora nunca se virasse contra ele, e Zeus não 

elevava o tom contra as vinganças da esposa. A traição, no entanto, era sempre punida. 

Como nossa sociedade se manteve majoritariamente monogâmica, o mito ainda faz 

parte de um imaginário conjugal: as traições e conflitos provindos delas. 

Dionisio fazia parte da mitologia oriental, como um deus bem diferente. Sua 

origem é a Trácia (atualmente uma região dividida principalmente entre Turquia e 

Bulgária). É importante ter em mente que as mitologias orientais eram mais selvagens. 

Costuma-se dizer que são mitos escatológicos, à medida que contam com elementos 

como a morte, o sacrifício, o derramamento de sangue.  

Justamente por essa faceta de Dionisio que Freud o considerava, como explica 

Marques, um importante alter-ego humano: 

 

Dioniso é o alter-ego do que Freud designou como pulsão inconsciente ou, na 

linguagem que agora nos interessa, do que designaríamos como vitalidade instintiva 

e cuja recusa por parte do sujeito poderá ter o efeito ao de um lançador que 

arremessa o dardo para longe de si e este, por um estranho capricho do movimento, 

descreve um arco à semelhança dos boomerangs dos aborígenes australianos e vem a 

cravar-se no peito do lançador (MARQUES, 2010, p. 18). 



 

Pintura Baco, de Caravaggio 

 

1.3 O mito no Ocidente 

Quando ouvimos a palavra "mitologia", nosso pensamento tende a se voltar 

para o panteão dos deuses gregos. É possível dizer que todos os povos criaram sua 

própria mitologia, e, assim, a listagem de mitologias seria extraordinariamente vasta. 

Apesar disso, é da mitologia grega que sempre lembramos. 

Da mesma forma como a linha de pensamentos ocidental absorveu a filosofia 

grega (a que, afirmando ainda mais o apoio que tem no Ocidente, chamamos apenas de 

"filosofia clássica"), também incorporamos ensinamentos, reflexões e questionamentos 

das histórias ancestrais da Grécia antiga. Efetivamente, filosofia e mitos não estão tão 

distantes quanto nos possa parecer. 

Os dois são maneiras de se observar fenômenos até então inatingíveis pela 

lógica ou pelo entendimento e obter uma explicação para eles. Cada um a seu modo, 

mas ambos oferecem fundamentos sobre o mundo. No livro Filosofando - Introdução à 

Filosofia, as autoras Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins discutem a 

metodologia de ambos os processos, que seria a diferença básica entre eles: 

 



Já podemos observar a diferença entre o pensamento mítico e a filosofia 

nascente: os filósofos divergem entre si e a filosofia se distingue da tradição 

dogmática dos mitos oferecendo uma pluralidade de explicações possíveis. 

Assim justificamos a perspectiva comumente aceita da ruptura entre mythos e 

logos (razão) (ARANHA e MARTINS, 1993, pg. 81). 

 

Para nossa cultura ocidental atual, que incorporou a filosofia grega, foi natural 

vincular seus mitos. 

Prova de que os mitos da Grécia antiga e sua filosofia são importantes para o 

Ocidente é o fato de ambos serem ensinados na escola. Nossas crianças ainda ouvem as 

histórias da mitologia grega e são instruídas em filosofia a partir de uma base clássica. 

Para nosso atual entendimento educacional, esses conceitos seriam importantes na 

formação do cidadão. 

 

―Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que 

seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar 

vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, 

tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais 

íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É disso 

que se trata, afinal, e é o que essas pistas [os mitos] nos ajudam a procurar 

dentro de nós mesmos‖ (CAMPBELL, 1986, p.14). 

 

 

Além disso, também julgamos que algumas obras deveriam ser de repertório 

geral e os chamamos de clássicos. Ler os clássicos é mostrar cultura e intelectualidade. 

Essa valorização dos clássicos diz respeito, em sua maioria, às grandes obras gregas 

clássicas. Aqui esse trabalho abre espaço para uma pequena apresentação de algumas 

das mais famosas para melhor compreensão geral. 

 

a) Medeia 

Medeia é uma obra escrita por Eurípedes, um poeta grego do estilo trágico, 

datada de 431 a.C. A obra apresenta como personagens principais Medeia e Jasão. 

Medeia é tida como uma personagem bastante impressionante e a obra é discutida em 

cursos de graduação de Psicologia até hoje. 

A história começa com Jasão em busca do tosão (pele tosqueada) de ouro, 

objeto em posse do rei Aietes. A deusa Hera, apiedada, decide ajudá-lo, fazendo com 

que Medeia, a filha do soberano, se apaixonasse perdidamente pelo herói. A paixão cega 



a leva a trair o pai e matar o irmão. Por conta disso, não podia mais retornar ao seu lar e 

partiu com Jasão. 

Após mais algumas aventuras juntos, e já com filhos, o casal chega em Corinto, 

onde Jasão decide se casar com a princesa daquele reino. Medeia, desesperada e 

consumida pela sua história de frequentes renúncias em favor do homem que amava, 

arquiteta uma vingança da qual ele nunca se esquecesse. 

Fingindo ter aceitado a situação, Medeia pede aos filhos que levem um 

presente para a noiva de Jasão. Porém, o presente estava embebido em veneno e a 

princesa morre. O rei, ao ver a filha morta, a toca e também morre envenenado. 

Desesperado, Jasão encontra os corpos e se apressa para encontrar Medeia. 

Porém, acha apenas os filhos mortos. A história da mãe que mata os próprios filhos 

levanta muitas discussões e, por isso, essa obra é frequentemente citada em nossa 

cultura. 

Apesar da antiguidade desse conto, suas preocupações e considerações ainda 

são bastante atuais. O divórcio ainda é uma preocupação, principalmente quando o casal 

tem filhos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de 

divórcios cresceu mais de 160% no Brasil em dez anos (de 130,5 mil registros em 2004, 

para 341,1 mil em 2014). Assim, o mito de Medeia continua presente, tendo no divórcio 

um gancho muito forte com o presente. Principalmente no que diz respeito aos filhos. O 

medo de que as crianças sofram com a separação continua real, provando que a obra, 

apesar de se tratar de uma alegoria e de ter sido escrita há muitos anos, continua muito 

válida, já que reflete temores humanos ainda vivos. 

 



 

Obra Medeia, de Delacroix 

 

b) Édipo Rei 

Esse romance de Sófocles se passa em Tebas, uma antiga cidade-estado grega. 

O deus Apolo pede para que Édipo descubra a identidade do assassino do rei que 

governou antes dele, Laio. Para atender o desejo do deus, Édipo chama Tirésias, o 

adivinho da cidade e pergunta a ele quem havia cometido o crime. 

Tirésias afirma que o assassino tinha um destino peculiar: iria matar seu pai e 

casar com sua mãe. Mais perturbador que isso, diz que Édipo é esse assassino com uma 

sina tão nefasta.  

Horrorizado, Édipo acusa o adivinho de inventar e disseminar boatos maldosos 

e começa a se mostrar amedrontado – embora ainda não acreditasse na história. É então 



que sua esposa, Jocasta, diz que isso tudo seria impossível, já que fora dito a seu 

primeiro marido que este seria morto pelo próprio filho. Para evitar essa sorte, o casal 

mandara o menino para adoção e ele, a essa altura, devia estar longe. 

Porém, essa declaração angustia ainda mais o rei. Édipo era filho adotivo de 

um casal de origem simples e também recebera a previsão de que mataria seu próprio 

pai. Ele se afasta de sua família adotiva e, tempos mais tarde, descobre que seu pai 

adotivo morreu de velhice. Isso conforta o rei, que se vê aparentemente livre de sua 

sina. 

Para os gregos, esse conto mostrava, como muitos outros, como o Destino 

(Moros) é implacável; nada pode fugir de sua sorte. Para nossa sociedade 

contemporânea, essa obra é tida como um estudo do comportamento humano. 

 Essa teoria foi defendida pela primeira vez pelo psicanalista Sigmund Freud, 

em uma carta a seu amigo Wilhelm Fliess, em 1897. Na carta, Freud encontra em Édipo 

– e em si mesmo – algo que seria inerente a todos os seres humanos: 

 

Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei, 

também no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero 

isso como um evento universal do início da infância (...) Sendo assim, 

podemos entender a força avassaladora de Oedipus Rex (...) a lenda grega 

capta uma compulsão que toda pessoa reconhece porque sente sua presença 

dentro de si mesma. Cada pessoa da platéia foi, um dia, em germe ou na 

fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual recua, horrorizada, 

diante da realização de sonho aqui transposta para a realidade, com toda a 

carga de recalcamento que separa seu estado infantil do seu estado atual 

(FREUD, 1987, pg. 316). 

 

A teoria de que todo homem desejaria a mãe ainda causa muita divergência, pois é uma 

teoria assaz polêmica. Sua contraparte feminina, a teoria de Electra (o desejo da filha 

pelo pai), é recebida da mesma forma. No entanto, ainda hoje podemos ver que um 

jovem, muito provavelmente, buscará em seu companheiro uma relatividade com as 

características que lhe foram ensinadas em casa, seja buscando um referencial de adesão 

seja buscando fuga destas.  

Teoria de Édipo ou simples lei de reforço (desde criança a pessoa é ensinada a 

buscar certos comportamentos tidos como corretos), o fato é que o mito ainda faz parte 

de uma série de discussões sobre o comportamento humano. 



 

Obra Édipo e Antígona exilados em Tebas, do pintor Duveau 

 

c) Antígona 

Essa obra, também produzida por Sófocles, é a sexta (e última) do conjunto de 

textos sobre Édipo e sua família. Édipo casa-se com sua mãe, Jocasta, com quem tem 

dois filhos, Eteócles e Polinice, e duas filhas, Antígona e Ismene. 

Na história, Antígona, uma personagem feminina forte, tem por objetivo 

enterrar seu irmão Polinice. Entretanto, o rei de Tebas, Creonte, ordena que o rapaz não 

receba enterro ou homenagens, mas que seja ―exposto às aves do céu e aos cães da 

terra‖. Essa ordem tem origem em uma nova lei, promulgada por ele, que impedia o 

enterro daqueles que houvessem empreendido alguma ação contra Tebas. Dessa forma, 

os falecidos que tivessem atentado contra a cidade receberiam a maior das ofensas após 

sua morte, bem como sua própria família. 

É importante compreender que para os gregos, assim como para muitas 

culturas, o enterro e as homenagens mortuárias eram vistos como ritos de passagem, 

sem os quais os mortos não alcançariam paz. Assim, essa história diria respeito a 

designações religiosas em conflito com leis humanas. 



Assim, Creonte põe seus guardas em vigia, para garantir que o corpo de 

Polinice restasse sem enterro. Mas Antígona rebela-se contra essa determinação e 

enfrenta o rei. Creonte ordena que a moça seja levada a uma tumba e trancada até sua 

morte. 

O filho de Creonte, Hemon, era noivo de Antígona e intercede por ela, pedindo 

ao pai que poupe a amada. Tenta explicar ao pai que Antígona queria, apenas, enterrar o 

irmão – o que era um direito e dever divino.  Sem dar ouvidos ao filho, Creonte mantém 

a condenação. 

O adivinho Tirésias surge na história nesse momento e adverte Creonte que 

suas ações o levariam ao declínio. Pouco depois, o rei fica sabendo que seu filho, 

desconsolado com o destino da noiva, suicidara-se. A rainha Eurídice, esposa de 

Creonte, ao saber da morte de seu filho, também tira sua própria vida. 

Resta de sua linhagem apenas o próprio Creonte, destinado a lastimar-se para 

sempre por sua desobediência ao desígnio divino.  

Esse conto também se mostra atual, mas mais do que isso: a preocupação entre 

dever social e dever divino. O direito natural diz respeito ao momento histórico em que 

o homem viveu em um estado puro de natureza, ou seja, sem normas ou regras sociais.  

O jusnaturalismo é uma doutrina que aceita a existência desse direito natural, 

enquanto um código de conduta diferente daquele socialmente fixado (estabelecido pelo 

Estado, também chamado de direito positivo). O direito natural teria validade em si e se 

sobressairia, já que é anterior e superior ao direito positivo. 

Com o intuito de definir a origem do direito natural, os pensadores se dividem 

em três principais versões: uma lei divina, prescrita pelos deuses e manifestada aos 

homens; uma lei natural, própria de todos os seres vivos; uma lei determinada pela 

razão (assim, somente humana). 



 

Obra Antígona, da pintora Marie Spartali Stillman 

 

1.4 Hierarquia dos deuses da mitologia grega clássica 

Os deuses gregos são divididos em três gerações. A primeira geração é a dos 

deuses primordiais. Esses deuses nascem do Caos – que é considerado uma divindade 

sem forma ou gênero definidos. O Caos foi citado por Hesíodo como o mais velho ser – 

e do qual todo o resto se originou. Então, pode-se imaginar o Caos como uma mistura 

de todos os elementos que ocuparão o mundo posteriormente. 

Do Caos, nascem Nyx e Érebo. Nyx é a deusa da noite. Porém, como a maioria 

dos deuses primordiais, ela não é somente patrona, mas a personificação da noite. Érebo 

era o deus das trevas – e também a própria abóboda do reino dos mortos. Ambos os 

deuses simbolizavam a escuridão e eram irmãos. É importante notar que o Caos ocupa 

lugar na mesma geração do seres por si produzidos. 

Então vêm Gaia, Urano, Tártaro e Eros como progenitores de todas as 

divindades posteriores, mas que, por nascerem espontaneamente, não se encaixam 

necessariamente em uma geração. Gaia e Urano são as primeiras divindades a 

simbolizar, de fato, o feminino e o masculino - Eros surge como elemento fundamental 

que faria o interesse sexual e a relação ocorrer. É essa a primeira geração de divindades 

gregas, já que Gaia dá origem a Urano. E, enquanto Urano é a personificação do céu e 

Gaia, da terra, Tártaro é a personificação do mundo inferior e também terá filhos com 



Gaia – embora sejam ainda mais monstruosos do que os gerados entre ela e Urano 

pouco antes de o céu se afastar. 

Zeus inaugura a terceira geração ao libertar seus irmãos e trazer Afrodite para 

fazer parte do novo grupo de deuses. O panteão dos deuses gregos tinha uma hierarquia, 

apesar de quase todos os deuses principais serem irmãos. Como se pode supor, Zeus 

estava no topo, já que ocupava o cargo de líder dos deuses. Então vinham Hera, 

Poseidon, Hades, Afrodite e Deméter. 

Afrodite, sendo criada do sêmen de Urano em contato com a água do mar, era a 

deusa do desejo instintivo. Apesar da cultura ocidental difundir Afrodite como sendo a 

deusa do amor, Eros fazia esse papel, e não ela. 

Hera é a deusa da família e do casamento. Era a esposa de Zeus e primava 

muito por isso. Porém, como Zeus tinha muitos relacionamentos e filhos, Hera se 

mostrava vingativa. No entanto, ela não conspirava contra seu marido, apenas contra 

seus amantes e filhos. Afinal, como deusa do casamento, Hera não tinha interesse em 

brigar com seu marido, mas se vingar de todos que pudessem ter interferido em sua 

relação. 

Poseidon era o deus dos mares e responsável por eventos como maremotos e 

terremotos. Ele é o mais velho dos filhos de Reia e Cronos. Poseidon também tem uma 

ligação forte com cavalos e o cavalo alado Pégaso é citado como seu filho, já que foi 

criado a partir da junção entre o sangue de Medusa e as águas do mar. 

Deméter era a deusa da agricultura. A essa divindade é atribuída a fertilidade 

da terra e o bom resultado das colheitas. Por isso, simbolicamente também é 

considerada a deusa da gestação humana. Após sua filha, Perséfone, ser raptada por 

Hades, Deméter tornou-se responsável pelas estações do ano – meses frios para quando 

sua filha estava no mundo inferior e meses quentes para quando elas estavam reunidas. 

Hades, então, é o deus do mundo inferior. Embora seja frequentemente 

representado em filmes, livros e outras obras de ficção como vilão, invejoso e maléfico, 

Hades não carregava esse peso para os gregos antigos. Na verdade, ele era conhecido 

como o ―deus rico‖. Uma vez que todo o mundo inferior estava sob seu domínio e as 

pedras preciosas vêm de debaixo da terra, Hades seria o deus mais rico do Olimpo. 



Além disso, era responsável por manter as almas dos mortos, que existiam em número 

consideravelmente maior que as de pessoas vivas. 

No gráfico representativo abaixo, procura-se deixar mais clara a hierarquia dos 

principais (entendendo-se por mais conhecidos atualmente) deuses olímpicos. Não 

existia uma ordem clara, mas Zeus, enquanto líder dos deuses, ocuparia posição 

implicitamente superior aos demais. Seguindo-se a ele, viriam seus irmãos: Hera, sua 

terceira esposa (a primeira foi a deusa Métis e a segunda foi a titânide Têmis), Hades, 

Poseidon e Deméter, assim como a deusa Afrodite. Numa escala hierárquica, alguns 

deuses posteriores podem ser posicionados em um degrau levemente abaixo dos citados 

acima, como Ares, Apolo, Ártemis, Hefesto, Atena e Hermes. 

 

 

 

O propósito de apresentar um pequeno histórico da mitologia grega, bem como 

apontar sua presença no mundo contemporâneo, é elucidar dois pontos importantes, a 

saber: 

1º) A cultura grega de fato é considerada o berço da civilização ocidental, na 

medida que foi a partir desta que o mundo contemporâneo pôde pensar política, ética, 

matemática, filosofia, biologia, cultura, entre tantos outros temas já discutidos pelos 

gregos que a sociedade atual ainda mantém.  

2º) Podemos constatar que o mito continua presente ainda hoje, sob novas 

formas e nuances, mas extremamente forte. A sociedade atual recorre à religião, à 

astrologia, às mães de santo, às benzedeiras, às promessas milagrosas para a vida social 

e para a estética. Ou seja, o misticismo (e misticismo como essa inclinação a aceitar e se 

interessar pelo que é sobrenatural) que impera em pleno século XXI ainda pode ser 

considerado resquício da mitologia grega clássica, assim como de partículas de muitas 



outras culturas. Nesse sentido, podemos afirmar que não houve uma distinção total entre 

a razão e o mito. Assumindo uma certa criticidade sobre o assunto é possível, inclusive, 

pensar numa possível relação a esse misticismo como um elemento de consumo. Na 

verdade, esse processo ainda está em pleno desenvolvimento e pode levar anos para 

uma separação total, se ocorrer. 

Nesse sentido, este capítulo serve para fundamentar o que se pretende abordar. 

 

GENEALOGIA – CAOS ATÉ TITÃS 

 

 

 
 

 

 

 



2. O Poder de uma Deusa 

2.1 Os deuses domésticos 

 

 Além dos assim considerados grandes deuses, a mitologia em geral tem 

também os deuses que podem ser chamados domésticos, cuja crença e adoração está 

relacionada a algum aspecto mais corriqueiro da vida. Nessa categoria podemos inserir 

deusas como a grega Héstia ou sua versão romana, Vesta. Deusa da família, do lar e do 

fogo da lareira, Héstia era uma das filhas de Cronos e Réia (em Roma, filha de Saturno 

e Cibele). 

A mitologia romana tem um panteão enorme de deuses sob cuja proteção está o 

dia-a-dia da vida. Uma categorização desse grupo são os deuses relacionados à infância, 

indo desde a preconcepção até a fase da infância propriamente dita, cada deus ou deusa 

cuidando de um período da vida da criança. Isso provavelmente se explica porque nessa 

época a infância era um período bastante crítico da vida, com altas taxas de mortalidade 

infantil. 

Por volta do século 2, a taxa de mortalidade infantil era de 400 para cada 1000 

bebês (hoje, a pior taxa do mundo é a do país africano Níger, com 150 mortes para cada 

grupo de 1000). O índice de abandono das crianças recém-nascidas também era 

altíssimo: ultrapassava os 20% entre os séculos 1 e 3. Os motivos para abandonar um 

filho variavam de algum defeito físico ao simples fato de ele ser do sexo feminino, já 

que os filhos homens eram mais valorizados por manterem a linhagem da família.  

No panteão romano dos deuses domésticos, podemos citar, a título de 

exemplificação, os seguintes deuses, dentre dezenas deles, relacionados a suas funções: 

 

Pré-concepção 

- Jugatino: une o casal 

- Subigo: permite que a noiva possa se submeter ao marido, entregando-se ao 

ato sexual de forma submissa 

- Jano: deus da semeadura, no caso aqui relacionado à concepção 

- Liber Pater: incentiva o homem a liberar o sêmem 

- Alemona: responsável pela alimentação do feto no útero 

- Vitumno: dá o poder da vida ao feto 

 

Parto 



- Diespiter: traz o bebê à luz 

- Vagitano: é responsável por abrir a boca do bebê para seu primeiro grito 

 

Período neonatal 

- Rumina: deusa responsável por capacitar o bebê a sugar o leite materno 

 

Crescimento 

- Pótina: propicia que a criança beba 

- Édula: permite que a criança coma 

- Ossípago: responsável por ossos fortes 

- Cunina: responsável pela proteção do berço contra bruxarias 

- Pavência: trata do medo que a criança possa sentir 

- Musas: dão à criança capacidades para que ela possa interessar-se pelas artes, 

literatura e ciências 

 

Dentro da categorização parto, está a deusa Levana. É ela a responsável pela 

ascensão do bebê, que foi colocado no chão simbolizando ali a assinatura de uma 

espécie de contrato com a Terra, esta tomada no sentido mitológico de Mãe absoluta. Só 

após este ritual é que o cordão umbilical pode ser cortado. Levana é relacionada 

também à deusa lunar Ártemis, a Diana romana, deusa da lua, da caça, relacionada à 

força e à pureza, filha de Júpiter (Zeus) e de Latona (Leto grega), irmã gêmea de Apolo. 

Apolo era o um dos principais deuses para os gregos e romanos. Embora 

Zeus(Júpiter) fosse o pai dos deuses e tivesse todas as suas decisões respeitadas, era 

Apolo que servia como exemplo. Isso porque este era o deus da ―justa medida‖, da 

racionalidade, da isonomia. 

Em determinados mitos, Zeus (Júpiter) parece ser controlado por seus instintos, 

sempre perseguindo, atabalhoadamente, interesses amorosos. Os gregos explicavam 

suas ações como fonte de um conhecimento anterior: Zeus, enquanto ser onisciente, 

sempre tinha um motivo para tomar qualquer atitude. Afinal, mesmo de seus encontros 

furtivos se originavam coisas boas. Os semideuses heróis, como Hércules e Jasão, são 

fruto de atos que parecem honestamente impensados, mas que se mostram positivos no 

final da história. 

Já Apolo, o deus da iluminação e do entendimento, da ponderação e sabedoria, 

inspirava os gregos à medida que combinava com o estilo de pensamento de sua 



civilização. Os gregos prezavam muito o senso crítico e a sabedoria e, por isso, tinham 

Apolo como seu patrono. 

Mas enquanto o mundo apolíneo era regido pelo sol e pela justiça, um outro 

mundo se contrapunha: o mundo dionisíaco. Dionísio (ou Baco) era o deus das festas, 

das celebrações, mas também da selvageria, da barbárie, da sujeira, do incontrolável. A 

irmã gêmea de Apolo, Artemis,  quase seu oposto, pertencia ao mundo de Dioniso. Ela 

era a protetora dos partos, que trazem dor, sangue e dúvidas. E é na mitologia de sua 

irmã que encontraremos uma importante referência a Levana. Artemis era uma deusa 

lunar que acabou absorvendo diversas outras culturas e crenças. Assim como a lua, a 

deusa da caça tinha facetas e, cada qual, refletia um temperamento e um modus 

operandi. 

E assim como as fases da lua, Artemis tinha suas fases de luz e suas fases de 

sombra, fases boas e ruins. Sendo assim, as quatro fases dessa divindade são, também, 

outras deusas: Selene, Hécate, Lilith e Levana. Ao mesmo tempo que essas deusas 

simbolizavam uma face de Artemis, também significavam em si mesmas personalidades 

duais. Ou seja, são quatro deusas que mantêm sua habilidade para produzir e iluminar, 

ou destruir e trazer sombra. 

A face iluminada (positiva, construtiva) de Artemis diz respeito à sua proteção 

às crianças e animais, assim como às mulheres na hora do parto. É a deusa da ajuda e do 

apoio, que traz segurança e alívio. Mas também uma deusa de ritos selvagens e castigos 

cruéis, que evidenciaria sua face obscura (negativa, destrutiva). 

Levana faria parte da face obscurecida de Artemis devido à sua capacidade 

benévola e, igualmente, destrutiva. Mas quem era Levana? A deusa pouco conhecida 

atualmente tinha um papel interessante na Roma Antiga. 

 

 
 Muitas vezes, em Oxford, vi Levana em meus sonhos. Conhecia-a pelos seus 

símbolos romanos. Mas quem é Levana? É a Deusa que presidia às primeiras 

horas da criança, que lhe conferia, por assim dizer, a dignidade humana. Na 

ocasião do nascimento, quando a criança provava pela primeira vez a 

atmosfera perturbada do nosso planeta, punham-na no chão. Mas quase logo, 

com medo de que uma tão grande criatura rastejasse no solo mais do que um 

instante, o pai, como mandatário da deusa Levana, ou qualquer parente 

próximo, levantava-a no ar, ordenava-lhe que olhasse para cima, dizendo-lhe 

talvez em seu coração: ―Contemplai aquele que é maior que vós!‖ Esse ato 

simbólico representava a função de Levana. E esta deusa misteriosa, que 



nunca mostrou suas feições (exceto para mim, nos meus sonhos) e que nunca 

agiu por delegação, tira seu nome do verbo latino levare, erguer no ar, manter 

elevado (BAUDELAIRE , 1951, pg. 534). 

 

É curioso perceber o quanto há, ainda hoje, uma relação entre as fases da lua e 

o parto das mulheres no imaginário popular. Não há registros científicos de motivos 

reais para essa ligação, mas especula-se que seja por conta da contagem da gestação, 

baseada nas luas. Para os antigos, 10 ciclos lunares fechariam uma prenhez humana – as 

40 semanas de gravidez. O fato é que as mulheres grávidas ainda recebem conselhos e 

avisos de amigos e familiares sobre como a lua pode interferir em sua gravidez e narram 

mudanças no humor e até dores e enjoos mais frequentes dependendo da fase da lua. 

Alguns ginecologistas afirmam, inclusive, observarem um aumento de partos 

durante as épocas de lua cheia. Nada disso é provado cientificamente, nos restando 

apenas o amparo mitológico de que talvez haja uma correlação. Fato é que, se na 

antiguidade clássica os partos eram vistos como fortemente influenciados pela Luz, a 

atualidade não está muito longe. 

 

2.2 Levana 

O mito de Levana é pouco conhecido atualmente. Pela grande variedade de 

divindades da cultura greco-romana clássica, não é de se espantar que muitas tenham 

caído no esquecimento da cultura ocidental contemporânea. Porém, se esquecer do 

nome de um deus antigo não necessariamente pressupõe suplantar seus símbolos e 

construções socioculturais, já que as ideias associadas a muitos dos mitos continuaram 

presentes nos tempos modernos. 

O advento da cultura escrita também é importante para que os mitos não se 

percam na oralidade. Afinal, se a importância dos mitos é inegável, a grande 

preocupação é de que a reminiscência dessas histórias possa ter sido alterada com o 

passar do tempo. 

 
Assim, chegamos a uma pergunta decisiva: que significado têm estas 

histórias recolhidas? Podem significar duas coisas diferentes. Podem 

significar, por exemplo, que a ordem coerente, como uma espécie de saga, é a 

condição primitiva, e, sempre que se encontrem mitos em elementos 

desconexos, há-de tratar-se do resultado de um processo de deterioração e 

desorganização; neste caso, apenas se encontram elementos dispersos do que 

anteriormente foi um todo significante. Pode-se também apresentar a hipótese 



de que o estado desconexo é o arcaico, e que os mitos foram reunidos e 

postos em ordem por alguns nativos sabedores e filósofos, que nem sempre 

aparecem em toda a parte mas apenas em determinado tipo de sociedade. 

Tem- se precisamente o mesmo problema com a Bíblia, porque parece que o 

seu material de base era formado por elementos desconexos que depois foram 

reunidos por filósofos conhecedores para tecer uma história contínua. Seria 

extremamente importante descobrir se a situação entre os povos sem escrita 

que foram estudados pelos antropólogos é a mesma que a da Bíblia ou outra 

completamente diferente (STRAUSS, 1987, p. 42). 

 

Da mesma forma, é possível que a absorção cultural desses deuses se dê de 

outras formas. A título de exemplo, a figura atualmente difundida como um dos grandes 

símbolos da paixão – o Cupido – é uma entidade grega clássica1 cujo ícone ainda hoje é 

vastamente representado, quer como forma de comunicação vulgar, usando aqui o termo 

no sentido de usual, quer relacionado a ideias de sentimento ou de consumo puro e 

simples (veja-se o largo uso da imagem para fins comerciais, como o dia dos 

namorados). É normal que os símbolos se alterem durante a História, pressionados pelos 

avanços civilizatórios, surgimento de novas religiões e a possível necessidade de 

explicações cada vez mais complexas. 

 
A história de um conceito não é, de forma alguma, a de seu refinamento 

progressivo […], mas a de seus diversos campos de constituição e de 

validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos 

em que foi realizada e concluída sua elaboração (FOUCAULT, 2009, pg. 4). 

 

Há poucas citações a Levana, sendo uma delas extraída dos escritos de Santo 

Agostinho, em sua obra De Civitate Dei (A Cidade de Deus). Agostinho de Hipona (354 

– 430), bispo de Hipona (cidade na África), foi um dos primeiros teólogos do 

cristianismo. A Cidade de Deus foi escrita por ele em reação ao movimento de crítica ao 

cristianismo que começou a tomar forma após o chamado Saque dos Visigodos a Roma.  

Ocorrida em 410 d.C., foi a primeira ocorrida em cerca de 800 anos, sendo identificada 

com o declínio do poder romano no Ocidente. As críticas diziam que a falta de fé nas 

                                                           
1
Assim como os demais deuses, essa divindade tem seu nome grego e seu nome romano. Para os gregos, 

Eros era a figura responsável pela forma mais bruta do amor e da paixão, enquanto sua mãe, Afrodite, era 

a patrona do desejo. Para os romanos, Eros ganhava o nome de Cupido, já sendo representado com o arco 

e flecha capazes de fazer nascer o amor nas pessoas. 



antigas divindades em prol do Deus único cristão estaria na origem do Saque, como um 

castigo divino. A Cidade de Deus é composta de 22 livros, dos quais os primeiros cinco 

de destinam a criticar o politeísmo. 

 

Os doutores dos pagãos defendem a opinião de que os diversos deuses mais não são 

que um e o mesmo Júpiter. (…)  está, finalmente, na multidão dos  deuses, a bem 

dizer plebeus;  é quem preside, com o nome de Libero, à emissão seminal dos 

homens e, com o nome de Libera, à das mulheres; é Diespáter, que leva a seu termo 

o parto;  é a deusa Mena, que preside às regras das mulheres;  é Lucina, invocada 

pelas parturientes;  é quem, com o nome de Ópis, presta socorro aos recém-nascidos, 

recebendo-os do seio da terra;  é quem, com o nome do deus Vaticano, lhes abre a 

boca para os vagidos;  com o nome da deusa Levana, os ergue da terra;  com o nome 

da deusa Cunina, vigia os berços;  é ele e não outro quem, com o nome das deusas 

Carmentes, narra os  destinos dos recem-nascidos;  quem, com o nome de Fortuna, 

preside aos acontecimentos fortuitos;  com o da deusa Rumina, munge a mama para 

o  pequenino — por isso é que os antigos chamaram ruma à mama;com o da 

deusa Potina, lhes administra a bebida;  com o da deusa Edura, lhes fornece a 

comida (SANTO AGOSTINHO, 1996, pg 400). 

 

Embora pouco conhecido, no entanto, o mito da deusa Levana ainda faz parte 

do imaginário contemporâneo. Segundo a mitologia romana clássica, Levana era a 

deusa responsável pela elevação de uma criança. E aqui que se faz interessante ressaltar 

que os povos antigos entendiam essa elevação de duas formas – objetiva enquanto o pai, 

através de seu ritual, realmente pegava a criança em seus braços e subjetiva entendendo-

se que o pai seria, então responsável por transformar a criança em um cidadão. Ainda 

hoje, Levana habita nosso imaginário, emprestando seu nome até mesmo a uma linha de 

babás eletrônicas (aparelhos que ―vigiam‖ as crianças). 

Era comum que as mulheres procurassem por Levana ao conceber crianças sem 

que o pai quisesse reconhecê-las. Isso porque, segundo os costumes da época, o 

reconhecimento paterno se dava no ato do pai de segurar a criança e levantá-la, 

identificando-a como sua descendência (por isso, elevação objetiva). 

 
Levana era a deusa romana que realizou para o recém-nascido o mais antigo 

escritório de enobrecer bondade, típico, por seu modo, dessa grandeza que 

pertence ao homem em todos os lugares, e de que benignidade poderes 

invisíveis que mesmo em mundos pagãos, às vezes desce para sustentá-la 

(QUINCEY, 1909, p. 29). 

 



No entanto, talvez a elevação subjetiva fosse a mais importante atribuição de 

Levana. Seria ela a responsável pela elevação (ou não) intelectual, social, cultural da 

criança, interferindo, no todo, na formação, desenvolvimento e futuro durante sua vida. 

Nesta dissertação, aproveitaremos esse mito para uma comparação com os 

professores e educadores e nossas expectativas, enquanto sociedade, em relação a eles. 

Para que possamos analisar, justamente, essa expectativa social, utilizaremos o Plano 

Nacional de Formação de Professores, elaborado pelo Ministério da Educação, das 

secretarias de educação dos estados e municípios e de instituições públicas de educação 

superior. 

 

2.3 Ritual de Levana e sua função social 

Justamente por esses elementos ainda tão presentes em nossa sociedade 

moderna é que continuamos encontrando os mitos – e, mais que apenas os mitos 

enquanto histórias, uma enorme gama de divindades – em muitos momentos. Seja em 

conselhos de sabedoria popular, seja em releituras artísticas ou mesmo em alguns 

nomes, a mitologia não morreu, como se costuma pensar.  

Quando uma criança nascia (e aqui falando especificamente da Roma Antiga), 

era costume que o pai a reconhecesse pelo ritual tollere filium (ou tolere infantum). 

Caso o pai pegasse a criança nos braços e a erguesse, isso significaria que ele a 

reconhecia como prole, legitimando sua responsabilidade em, dali por diante, ser o 

responsável pela educação e criação daquela criança. 

Levana seria a deusa responsável por inspirar os pais a assumirem os bebês 

recém-nascidos e as mães chamavam pela deusa ainda durante a gravidez. Afinal, uma 

criança que não conseguisse acesso aos estudos, à cultura e ao devido ensino social não 

conseguiria ser um cidadão completo quando atingisse a fase adulta.  

 

Recorde-se que em Roma o pai legitimava o filho no dia do dies lustricus 

levantando-o do chão (tolere filium) e segurando-o no alto; ele marcava com 

esse gesto público sua intenção de o educar para fazer dele um homem. Esse 

reconhecimento simbólico mostra que a educação é uma elevação de ordem 

espiritual em direção a um fim transcendente (MATTÉI, 2002, pg. 204) . 

 

Na nossa sociedade atual podemos ainda ver a presença deste ritual nas 

famílias, pois, embora tenhamos várias concepções de família, a ideia patriarcal ainda é 



bastante presente. O pai seria o responsável pelo sustento da casa e, principalmente, pela 

transformação dos filhos em cidadãos. Ao menos é essa a expectativa que permeia o 

imaginário da família tradicional. 

Essa dissertação tentará relacionar Levana, sua função e ritual, à figura do 

professor em nossa sociedade e de que forma esse profissional pode elevar ou anular 

uma criança – face criativa e destrutiva da deusa estudada. Para tanto, é necessário, 

primeiro, acompanharmos de perto as mudanças ocorridas na educação brasileira desde 

que a coroa portuguesa instituiu por aqui os modelos europeus de educação. É o que 

faremos a seguir, para que possamos chegar ao Plano Nacional de Formação de 

Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A EDUCAÇÃO E OS PROFESSORES 

3.1 O Plano Nacional de Formação de Professores 

Para que possamos chegar ao Plano, precisamos antes entender como o 

processo educacional brasileiro modificou nossa concepção atual acerca do ensino e de 

seus agentes. Então, aqui será trabalhado um resumo da história brasileira nesse campo 

até chegarmos aos dias de hoje e ao Plano. 

Segundo informações encontradas no site do Ministério Público, a intenção 

primordial do Plano é dar formação adequada aos 330 mil professores, que estão em 

exercício na educação básica sem graduação ou que atuem em áreas diferentes das que 

se formaram. Tudo faz parte da Política Nacional de Formação de Professores, instituída 

em 2009
2
. 

É importante entender que a História do Brasil foi decisiva para sua criação. 

Enquanto o país foi uma colônia de Portugal, a educação não era vista como algo 

importante. O mais próximo de educadores que se tinha nessa época eram os jesuítas, 

padres enviados para catequizar os índios. A educação era tão deficitária que, em 1564, 

o país ainda contava tão somente com os jesuítas como educadores. Foi nesse ano que a 

coroa determina a criação do primeiro colégio para crianças brancas, na Bahia. Após os 

anos passados no colégio, a única opção para aqueles que desejavam continuar seus 

estudos era uma faculdade além-mar. Em 1750, José de Carvalho e Melo, o Marquês de 

Pombal, assume o principal cargo do governo de Portugal como primeiro ministro. Com 

a reforma educacional pombalina
3
, a educação colonial passa a ser de responsabilidade 

do Estado, não mais dos jesuítas.  

Isso significou uma estagnação na educação brasileira. Enquanto a metrópole 

já caminhava para um ensino público e moderno, a colônia havia perdido seu único 

acesso ao ensino com a expulsão dos jesuítas.  

                                                           
2 Decreto 6755/2009, originado com o intuito de um regime de colaboração entre a União, estados e 

municípios. Dessa colaboração, deve-se originar um plano estratégico de formação inicial, tendo como 

público os professores da rede pública. 

3 Quando Sebastião José de Carvalho, conhecido como Marquês de Pombal, passa a integrar o quadro 

ministerial de D. Pedro I, Portugal atravessava um período delicado, com uma forte dependência 

econômica em relação à Inglaterra. A ideia de Pombal era modernizar e ampliar os lucros coloniais. Para 

isso, o ministro lançou uma séria de reformas, conhecidas como reformas pombalistas. Uma de suas 

medidas foi a expulsão dos jesuítas, por conta de suas frequentes contendas com os colonos pelo uso de 

mão de obra escrava indígena. 



Em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, uma série de 

aberturas políticas ocorre, assim como mudanças administrativas. Como a colônia de 

repente se tornara a sede do governo, fez-se necessária uma nova e emergencial política 

educacional. 

Esse acontecimento histórico foi decidivo para a educação brasileira, pois a 

partir dele foram instituídas no Brasil a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, o Museu 

Nacional, o Jardim Botânico, a Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar, 

assim como a designação de cursos superiores e de formação técnica nas mais diversas 

áreas (química, agricultura, medicina, desenho técnico etc). É o momento em que 

finalmente a educação brasileira rompe com a Universidade de Coimbra e ganha uma 

preocupação profissionalizante. Era a partir desse momento que os brasileiros podiam 

contar com uma formação profissional sólida sem precisar se mudar para isso. Pela 

primeira vez, o país abrigava cursos e educadores, além de ter apresentado um grande 

interesse pelos avanços científicos, pesquisas acadêmicas e a educação em si. 

É importante salientar que apenas em 1827 é instituída a Primeira Lei Geral de 

Ensino. O número de educadores que atuavam no Brasil era diminuto e, para resolver 

esse problema, o governo decidiu transformar o magistério em uma profissão também 

feminina. Às meninas foi permitido frequentar os colégios, finalmente. 

Com o exponencial crescimento da lavoura cafeeira, escolas técnicas se fazem 

necessárias. É quando da fundação do Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo, no ano 

de 1883. Também é um símbolo de como a cidade do sudeste brasileiro estava se 

modernizando. 

Em 1889, o país viveu sua primeira república. Nesse momento, a educação 

seria centralizada e formalizada a partir da ideia do ensino secundário em âmbito 

nacional. O governo tinha o intento de promover um ensino unificado em todo o Brasil. 

Apesar de a medida ter se originado do autoritarismo ainda presente no sistema de 

governo, significou um grande avanço para a educação nacional. Afinal, era uma 

mudança significativa exigir que todas as crianças chegassem à vida adulta com um 

mínimo conhecimento acadêmico, ainda que não englobasse ensino superior. 

Também nessa época se dá o boom de educadoras mulheres nas escolas – fator 

que se mantém até hoje. O motivo disso é que o magistério era a única opção que as 

mulheres tinham para fugir dos casamentos forçados sem precisar se sujeitar a empregos 



de menor prestígio e salário, como parteira e lavadeira. Os cursos de formação de 

professores presenciavam uma presença feminina que superava em muito a masculina. 

Até então, as crianças de até sete anos de idade ficavam em casa, sem acesso a 

escolas ou quaisquer instituições de ensino. Em 1895, a Escola Normal de São Paulo 

inaugura o primeiro jardim de infância. 

Em 1920, as discussões sobre a importância da educação ganham força no país 

e surge o movimento da Escola Nova,  que propunha repensar a forma de ensinar e o 

papel da escola. Em grande parte, esse movimento objetivava introduzir as novas 

descobertas nas áreas de biologia e psicologia, por exemplo.  

Um grande mérito da Escola Nova foi ter colocado o aluno no centro, como 

peça-chave do ensino. É somente a partir de 1920 que os educadores começam a pensar 

o ensino como algo atrativo e próximo da realidade do aluno.   

Anísio Teixeira, estudioso e famoso entusiasta da Escola Nova (será ele a 

implantar as escolas públicas de diversos níveis), registra em seus livros todos os ideais 

e objetivos da época, refletindo a efervescência por que passava a área da educação: 

 

Porque a escola já não poderia ser a escola parcial de simples instrução dos 

filhos das famílias de classe média que ali iriam buscar a complementação à 

educação recebida em casa, em estreita afinidade com o programa escolar, 

nas instituições destinadas a educar, no sentido mais lato da palavra... já não 

poderia ser a escola dominantemente de instrução de antigamente, mas fazer 

as vezes da casa, da família, da classe social e por fim da escola propriamente 

dita (TEIXEIRA, 1962, p. 21). 

 

Somente na chamada Era Vargas (1930 - 1954) as reformas educacionais se 

mostrarão mais modernas e alinhadas com nossas impressões atuais de como o ensino 

teria papel fundamental e libertário para o fortalecimento nacional. 

Para o desenvolvimento da Educação no Brasil também foi importante o 

processo de ―substituição de importações‖ – produtos que antes precisávamos importar 

passam a ser produzidos no País. Para que isso desse certo, era necessário que a mão de 

obra também se atualizasse, acompanhando as exponentes indústrias de base e 

fabricação. Em 1942, o ministro da Educação e Saúde propõe uma série de mudanças 

(que receberam o nome de Leis Orgânicas de Ensino), entre elas a criação do Serviço 



Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), imprescindível para a formação de 

trabalhadores que entendessem os processos. 

O Brasil embarca, então, em uma luta para alfabetizar seus adultos entre as 

décadas de 50 e 60. É nessa época que o mundo da educação toma ciência das pesquisas 

e experiências extremamente positivas de Paulo Freire. O educador é chamado para 

reformular a alfabetização de adultos no país após ensinar cortadores de cana no interior 

do Rio Grande do Norte a ler e escrever em apenas quarenta e cinco dias. 

A educadora Vanilda Paiva dedicou grande parte de sua carreira ao estudo dos 

processos históricos brasileiros da Educação e vê uma forte preocupação social e 

política na decisão de se alfabetizar adultos. 

 

A educação dos adultos convertia-se num requisito indispensável para uma 

melhor reorganização social com sentido democrático e num recurso social 

da maior importância, para desenvolver entre as populações marginalizadas o 

sentido de ajustamento social. A campanha significava o combate ao 

marginalismo, como pronunciamento de Lourenço Filho: ―devemos educar 

os adultos, antes de tudo, para que esse marginalismo desapareça, e o país 

possa ser mais coeso e mais solidário; devemos educá-los porque essa é a 

obra de defesa nacional, porque concorrerá para que todos melhor saibam 

defender a saúde, trabalhar mais eficientemente, viver melhor em seu próprio 

lar e na sociedade em geral‖ (PAIVA, 1984, p. 179). 

 

E se a preocupação em formar adultos politicamente aptos através da educação 

e alfabetização foi presente durante duas décadas, o Mobral, criado em 1968, na 

vigência do regime militar, com início efetivo de atividade em 1971, mudou esse 

conceito. Paulo Freire será exilado e suas contribuições para a Educação são deixadas 

de lado. O objetivo do Mobral, eliminar o analfabetismo no Brasil em um período de 

dez anos, não foi atingido. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 1970 mais de 18 milhões dos brasileiros eram analfabetos, 33,6% da 

população. Hoje, são 25,5%. 

 

Analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais 

Década Número de analfabetos % da população 

1950 15.272.632 50,5 



1960 15.964.852 39,6 

1970 18.146.977 33,6 

1980 18.716.847 25,5 

Fonte: IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, por sexo  

 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 10,1 10,0 9,7 8,6 8,7 8,5 8,3 8,0 

Homens 10,4 10,2 9,8 8,8 9,0 8,8 8,6 8,3 

Mulheres 9,9 9,8 9,6 8,4 8,4 8,2 7,9 7,7 

Fonte: Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios 2007/2015. 

 

Distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, por sexo, segundo os grupos de 

anos de estudo 

Grupos de anos de 

estudo 

Total Homens Mulheres 

Sem instrução e 

menos de 1 ano 

11,4 11,4 10,8 

1 a 3 anos 9,5 10,0 9,1 

4 a 7 anos 21,7 22,5 21,0 

8 a 10 anos 13,9 14,5 13,3 

11 a 14 anos 30,7 30,0 31,4 

15 anos ou mais 13,0 11,6 14,3 

Não determinados 0,1 0,1 0,1 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios 2015. 

 



A Fundação Mobral foi, a partir de 1985, extinta, transformada na Fundação 

Educar, a qual também foi extinta em 1990. 

Também é nessa época que se dá a criação do vestibular pela Lei Geral de 

Ensino Nacional. Isso restringe o acesso ao ensino superior ao mesmo tempo em que 

aumenta a obrigatoriedade de assiduidade escolar de quatro para oito anos. 

É interessante lembrar que a grande preocupação da época era voltada para a 

tecnologia. Antes, não havia essa tradição em ciência, ela nasce de uma necessidade 

prática de formar mão de obra para a indústria nascente. 

Após o período do regime militar, uma nova Constituição é instituída, em 

1988. No documento fica estabelecida a obrigatoriedade da União investir 18% de sua 

verba em educação. Aos Estados fica obrigado o investimento de 25%. 

Somente em 1996 será proposta a Lei de Diretrizes e Bases. Também nesse ano 

o Ministério da Educação e Cultura assina os Parâmetros Curriculares Nacionais. Pela 

primeira vez a educação infantil (creches e jardins de infância) é entendido como parte 

da educação básica. 

 

No Brasil, as lutas em torno da Constituinte de 1988, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e as 

discussões em torno da atuação do Ministério da Educação nos anos de 1990 

são parte de uma história coletiva de intelectuais, militantes e movimentos 

sociais. Nos anos de 1970, as políticas educacionais voltadas à educação de 

crianças de 0 a 6 anos defendiam a educação compensatória com vistas à 

compensação de carências culturais, deficiências lingüísticas e defasagens 

afetivas das crianças provenientes das camadas populares. Influenciados por 

orientações de agências internacionais e por programas desenvolvidos nos 

Estados Unidos e na Europa, documentos oficiais do MEC e pareceres do 

então Conselho Federal de Educação defendiam a idéia de que a pré-escola 

poderia, por antecipação, salvar a escola dos problemas relativos ao fracasso 

escolar (KRAMER, 2006, pg. 799). 

 

É interessante lembrar que dois anos depois da Lei de Diretrizes e Base, em 

1998, os jovens brasileiros se veem avaliados, pela primeira vez, pelo Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio) – além do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica) e a Prova Brasil (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar). Todas essas 

avaliações são relevantes para que o País possa reunir dados e resultados de suas 

técnicas educacionais. 



Para que não somente a educação básica fosse contemplada, em 2004 é criado 

o PROUNI (Programa Universidade para Todos). Pelas notas obtidas no Enem, é 

possível ao aluno usufruir de bolsas de estudos em universidades brasileiras e 

estrangeiras. O PROUNI, de certa forma, foi crucial para a popularização do Enem, já 

que mostrou uma nova possibilidade de avaliação. Mais para frente, algumas faculdades 

e universidades inclusive passarão a aceitar os resultados do Enem tal qual (ou como 

elemento integrante do) vestibular. 

Claro que as intervenções educacionais realizadas no Brasil se originaram em 

muito de influências várias. As propostas de avaliações do ensino, por exemplo. 

Segundo a pesquisadora e socióloga Lucie Tanguy, em sua coletânea Saberes e 

Competências: o uso de tais noções na escola e na empresa são de influências europeias, 

assim como os nossos modelos de ensino e avaliação: 

 

(...) na maioria desses países, a avaliação, ou assessment, integra-se no 

desenvolvimento do ato de ensino e toma a forma de um controle contínuo. Entre os 

fatos, manifesta-se uma tensão, mais ou menos forte conforme o país, entre a 

necessidade de uma avaliação do tipo formal, efetuada em escala nacional, afirmada 

e executada pelos políticos de um modo padronizado (...) e a concepção de uma 

avaliação dos processos de aprendizagem, instrumento de ensino que seja mais 

qualitativo, defendida e reivindicada pelos professores (ROPÉ; TANGUY, 1997, pg 

40). 

 

Em 2007 é lançado o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação). Em seu 

âmago, o PDE traz ações para a formação dos educadores e visa contemplar, a partir de 

então, um diagnóstico atualizado sobre o ensino público. O objetivo dessas ações e 

análises é diminuir a discrepância entre a educação do Brasil quando comparada à de 

países tidos como desenvolvidos. 

Porém, no começo de 2016 um levantamento feito pelo programa Todos pela 

Educação apontou que 2,8 milhões de crianças e adolescentes ainda estão fora da 

escola.  

3.2 Nossos exemplos 



A relação entre alunos e professores é difícil de se explicar e delimitar. Até que 

ponto essa relação deve ser de proximidade? Ou, ao oposto disso, será que deveria ser 

uma relação distante, apenas profissional? E ainda, levando-se em conta esses 

questionamentos, do que deve um professor ser imbuído?  

Um dos pensadores mais influentes a falar sobre esse assunto foi Lev 

Vygotsky. Psicólogo russo, Vygotsky era professor e, por isso, se interessava muito 

pelos processos de aprendizado. Para ele, a cognição estava intrinsecamente ligada ao 

afeto. A pesquisadora e educadora Ana Bock descreve bem o papel do professor, 

relacionando-o ao pensamento de Vygotsky, em seu livro Psicologia: 

 

A aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do indivíduo 

com o mundo está sempre medida pelo outro. Não há como aprender e apreender o 

mundo se não tivermos o outro, aquele que nos fornece os significados que 

permitem pensar no mundo a nossa vida. Veja bem, Vygotsky defende a idéia de 

que não há um desenvolvimento pronto e previsão dentro de nós que vai se 

atualizando conforme o tempo passa ou recebemos influência externa (BOCK, 1999, 

pg 124). 

 

A afetividade é considerada por alguns autores como um dos fatores principais 

para a educação, em especial para o período de alfabetização. Para Paulo Freire (1996, 

p.141), ―a afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade‖. Ainda lendo Bock, 

temos outra sugestão de que não há a possibilidade do professor se abster totalmente de 

desenvolver laços de amizade com os alunos. 

 

Intrinsecamente ligada à cognição, a afetividade constitui-se fator essencial na vida 

escolar, devendo, pois o professor, estar ciente dos problemas que pode enfrentar e 

estar preparado para resolvê-los. Isso porque muitas crianças revelam rejeição à 

escola devido a primeira infância tumultuada e carente de afetividade, 

principalmente da figura materna (BOCK, 1999, pg 124).  

 

Não somente estudiosos, mas também o campo das artes se ocupou de tentar 

responder essas questões. Muitos filmes, livros, peças e poesias foram produzidos 



acerca da relação aluno-professor. E, como essa dissertação é muito focada em histórias 

e mitologias, o principal espectro abordado no começo desse capítulo serão tais 

narrativas. 

A primeira obra a ser trabalhada é considerada tão importante pela sociedade 

brasileira atual que fez parte do vestibular de diversas universidades. O filme Sociedade 

dos Poetas Mortos, de 1989, narra as dificuldades de um educador ao lecionar para 

jovens de classe alta, acostumados a um sistema tradicional de educação e enfrentando 

diversas pressões sociais. O desafio do professor é, então, encontrar uma forma de 

atingir e ensinar seus alunos. Ensinar além da programação exigida pela escola, mas ir 

além até perceber do que os estudantes precisavam de verdade.  

A ação do personagem vai ao encontro do conceito de aprendizagem por meio 

do afeto, de Bock. A relação com Levana também fica clara, uma vez que uma das faces 

da deusa era amorosa e terna, ajudando o desenvolvimento da criança a partir do 

carinho. 

Em sua face clara, Levana guiaria a criança ao conhecimento a partir da afeto, 

garantindo, assim, que ela alcançasse o domínio de suas capacidades com o tutorado de 

alguém a quem pudesse se afeiçoar. 

Outra obra que merece destaque é Ao Mestre, com Carinho – filme de 1967 

com direção de James Clavell. O filme traz diversos questionamentos sobre a relação 

aluno-professor, a começar pelo fato de o professor ser negro em um ambiente onde os 

alunos eram todos brancos. O tom desdenhoso dos alunos se dá não apenas pela questão 

racial, mas também por serem jovens e brancos, acostumados a relações interpessoais 

desrespeitosas. 

Um fator importante do filme é o de que o educador pleiteava inicialmente um 

cargo de engenheiro. Porém, aceita o cargo de professor até que consiga o emprego que 

queria. Após diversas tentativas de disciplinar a classe, inicia-se um processo de ensino 

de respeito e gentileza. 

É importante notar que foi necessário, primeiro, que o professor tomasse 

algumas medidas brandamente destrutivas, mudando sua postura calma para que 

conseguisse atingir os estudantes. Após esse processo, foi novamente possível que a 

instrução ocorresse. 



O estudioso suíço Édouard Claparède defendia que a função do educador não 

era somente de passar conhecimento, mas de inspirar seus aprendizes a buscar e desejar 

tal conhecimento. 

 

(...) o educador, em vez de ser um plasmador de almas e espíritos, tornar-se-á um 

estimulador de interesses; em vez de ficar no meio do palco (onde muitas vezes 

pontifica, sem outros resultados tangíveis, a não ser a satisfação de suas tendências 

autoritárias), deverá, daí em diante, permanecer nos bastidores, de onde disporá e 

organizará o meio da maneira mais favorável ao despertar das necessidades 

intelectuais e sociais da criança e ao início de suas andanças intelectuais, de sua 

atividade, de seu esforço. Função menos decorativa do que a que lhe reserva a escola 

tradicional, mas também tão mais eficaz! E função bem mais difícil e delicada 

também! Logo, não é mais modesta, senão na aparência! (CLAPARÈDE, 1959).  

 

Essas obras destacam as percepções sociais atuais de como o professor deve ser 

entendido, já que são relativamente recentes. É curioso notar que ambos os educadores 

precisaram se mostrar capazes antes de poderem contar com o respeito e atenção dos 

alunos. Ou seja, já entram desacreditados e precisam batalhar para serem aceitos pelos 

seus aprendizes. 

E não somente é difícil para o professor conquistar seus alunos, mas a própria 

instituição de ensino às vezes se mostra difícil de se lidar, quando não permite que seus 

educadores pensem a educação dentro de seus muros. 

 

O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a ―paixão de 

conhecer‖ que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil. Por isso é que 

uma das razões da necessidade da ousadia de quem se quer fazer professor, 

educador, é a disposição pela briga justa, lúcida, em defesa de seus direitos 

(FREIRE, 1997, pg 35). 

 

Essas percepções aprendidas seriam possíveis, então, somente caso o educador 

conseguisse alcançar seus aprendizes, cativando-os e despertar em si um desejo pelo 

conhecimento. 



 

3.2 O papel pensado para o educador 

É muito complicado argumentar sobre qual o papel do professor, pois, 

enquanto sociedade, nos acostumamos a enxergar a educação como uma 

responsabilidade unicamente deste profissional – e não como uma tarefa conjunta, 

desenvolvida por mais de um único indivíduo. 

Até mesmo porque a aprendizagem diz respeito a tudo o que a criança aprende, 

essencialmente em seus primeiros anos de vida. É esse conhecimento que a ajudará nos 

tempos futuros, conforme for se aproximando da fase adulta e se torne um cidadão. Essa 

formação, então, só seria possível se o esforço empregado para esse fim viesse não 

somente dos educadores, mas de todo o corpo social. Afinal, a assimilação de diferentes 

conceitos, em momentos diversos, se mostraria proveitoso para os estudantes. 

 

(...) a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 

organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa 

todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia 

produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 

intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas 

características humanas não-naturais, mas formadas historicamente (Vygotsky, 

1998, pg 115). 

 

Ser professor é algo singular, uma vez que esse profissional precisa contar com 

muito mais do que apenas o conhecimento adquirido no curso de Pedagogia, na 

Licenciatura ou em outros estudos vários. É necessário que o professor detenha talentos 

diversos a serem usados em sala de aula. 

 

A profissão do professor exige de seus profissionais alteração, flexibilidade, 

imprevisibilidade. Não há modelos ou experiências modelares a serem aplicadas. A 

experiência acumulada serve apenas de referência, nunca de padrão de ações com 

segurança de sucesso. Assim, o processo de reflexão, tanto individual como 

coletivo, é a base para a sistematização de princípios norteadores de possíveis ações, 

e nunca de modelos. A pesquisa da prática individual e coletiva e de seus 

determinantes possibilita a construção de um pensar compartilhado sobre nossas 



próprias incertezas e dificuldades. Possibilita e exige distanciamento e análise das 

ações executadas e das ocorrências efetivadas à luz dos (quase sempre imprevistos) 

resultados. Dá voz ao professor como autor e ator. Favorece uma autocrítica 

extremamente salutar. Reconstrói a teoria existente (ANASTASIOU e PIMENTA, 

2002, pg 1999). 

 

Essa reflexão constante, talvez, seja a parte mais difícil do papel do educador, 

já que compreende um trabalho diário de análise e estudos; de pensar e repensar; de 

muita observação e reconstrução. 

Para entendermos, então, o que oficialmente se espera dos professores, após 

entender seu difícil cargo, exploremos o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica. A começar por entender seu público alvo. 

 

O Plano Nacional de Formação é destinado aos professores em exercício das 

escolas públicas estaduais e municipais sem formação adequada à LDB, 

oferecendo cursos superiores públicos, gratuitos e de qualidade, com a oferta 

cobrindo os municípios de 21 estados da Federação, por meio de 76 

instituições públicas de educação superior, das quais 48 federais e 28 

estaduais, contando também com a colaboração de 14 universidades 

comunitárias  

(Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/livro.pdf, acessado 

em 15/05/17). 

 

A ideia do PNFP é graduar profissionais nos cursos de primeira licenciatura, 

com oferta de mais de 300 vagas.  

É interessante notar que o Plano Nacional de Educação (redigido pelo 

Ministério da Educação) também discursa sobre os professores. O PNE foi estabelecido 

como um conjunto de metas a serem alcançadas de 2014 até 2024. Dentre estas metas, 

destacam-se as de número 15, 16, 17 e 18. 

 

Um terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas.  

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 



específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 

todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.  

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal  

(Disponível em http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf, 

acessado em 16/05/2017). 

 

Porém, se em 2017 temos 50% de nossos educadores ainda sem formação 

específica (Pesquisa disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1852259-quase-50-dos-professores-

nao-tem-formacao-na-materia-que-ensinam.shtml), é muito difícil imaginar que essas 

metas podem ser cumpridas dentro do prazo sugerido.  

 

Um quadro de profissionais da educação motivados e comprometidos com os 

estudantes de uma escola é indispensável para o sucesso de uma política educacional 

que busque a qualidade referenciada na Constituição Brasileira. Planos de carreira, 

salários atrativos, condições de trabalho adequadas, processos de formação inicial e 

continuada e formas criteriosas de seleção são requisitos para a definição de uma 

equipe de profissionais com o perfil necessário à melhoria da qualidade da educação 

básica pública (idem). 

 

O texto apresenta como objetivo a valorização do profissional, mas parece 

exigir demais dos professores. A princípio, seria necessário que todos os professores 

conseguissem a formação específica, o que demandaria tempo e esforço de um 

profissional que normalmente já se encontra muito atarefado. Também é necessário 

pensar que o Plano prospecta que, além da primeira formação, metade dos educadores 

tenha formação em nível de pós-graduação. 

Do professor ainda é esperado a detenção de uma capacidade de criar cidadãos 

íntegros, intelectuais e com aptidões para diversos campos. Porém, como demonstram 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf


os Planos expostos, são utópicas as soluções apresentadas para que seja dado ao 

professor um caminho totalmente livre de obstáculos para o cumprimento de tal 

inconcebível tarefa. 

 

Até meados dos anos sessenta, como escreveu Giles Ferry, a atividade do professor 

tinha como referência o modelo do "Bom Professor". Este exercia uma função social 

transcendente, era um verdadeiro modelo moral e político, não apenas porque era 

tomado como um cidadão exemplar, mas também porque era visto como um 

sacerdote ao serviço do saber. A sua vida confundia-se com a sua missão. Ser 

professor era a manifestação de uma vocação ou missão transcendente, não o 

exercício de uma profissão (FONTES, 2004). 

 

E apesar de alguns autores defenderem que, com a massificação do 

conhecimento, os docentes perderam essa imagem irreal de pessoas capazes de moldar 

seres humanos aos desejos da sociedade, ainda temos exemplos claros de que a imagem 

do professor ainda é romantizada.  

No final de 2011, o atual governador do estado do Ceará, Cid Gomes, causou 

espanto ao afirmar que ―os professores devem ensinar por amor‖, e que aqueles que 

estivessem trabalhando por dinheiro deveriam procurar outra área. A fala foi 

contextualizada em meio à uma paralização de educadores em busca de melhor 

remuneração. 

 

3.3 O professor como o inimigo 

E se até agora foi falado sobre como a mão social pesa mais sobre os ombros 

dos educadores, agora se faz necessário também ver o outro lado moeda. Ao mesmo 

tempo em que o professor sofre com as expectativas demasiadas depositadas em sua 

ocupação, ele também pode ser causador de sofrimento.  

Voltando à comparação dos educadores com a deusa Levana, agora 

abordaremos a face sombria, a face destrutiva desse profissional. Da mesma forma que 

a divindade estudada podia elevar ou destruir uma criança, o mesmo ocorre com os 

professores. 

 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o 



professor que ironiza o aluno, que minimiza, que manda que "ele se ponha em seu 

lugar" ao mais tênue sinal de sua rebeldia legitima, tanto quanto o professor que se 

exime do cumprimento de seu dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à 

experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente 

éticos de nossa existência. É neste sentido que o professor autoritário, que por isso 

mesmo afoga a liberdade do educando, amesquinha o seu direito de estar sendo 

curioso e inquieto (FREIRE, 1996, pg 35). 

 

Se o educador não garante um espaço livre para perguntas e experimentações, 

ele pode causar desconforto ao estudante. Ambientes de ensino enfadonhos, baseados na 

tirania e respostas que escarnecem as dificuldades dos alunos podem ser apontados 

como grandes inimigos da educação. 

Em um estudo realizado por Paul e Barbosa, em que analisaram a eficácia do 

processo docente, os autores apontam que a distribuição de professores também 

significaria uma perda para determinados grupos. 

 

Os resultados encontrados permitem demonstrar, com maior clareza, a existência do 

que poderíamos chamar de perversidade do efeito docente: se é inegável que os 

professores se constituem no fator decisivo do sucesso das trajetórias escolares, 

esses dados chamam a atenção para a necessidade de se investigar mais 

profundamente os efeitos específicos que os profissionais docentes têm sobre as 

tentativas de utilização dos sistemas escolares como instrumentos de 

democratização. [...] Isso significaria que, de um lado, a instituição escolar consegue 

funcionar como um fator de aumento das igualdades de oportunidades quando reduz 

as diferenças de desempenho entre os grupos sociais distintos. A distribuição dos 

professores, de outro lado, teria um efeito que caminha na contramão desse 

movimento, quando se evidencia que os melhores professores, aqueles mais 

experientes, estão alocados justamente nas turmas com alunos de status 

socioeconômico mais elevado (PAUL e BARBOSA, 2008, pg 1). 

 

Unindo-se o fato dos ―melhores professores‖ serem destinados somente a 

determinada parcela do público escolar à realidade de que esses profissionais, mesmo 

que com grande experiência e com ótimo desempenho acadêmico, podem desestimular 

os alunos, é possível perceber que os professores podem estar sujeitos a oferecer 

experiências miseráveis a seus aprendizes. 

Assim como Levana também destrói uma criança, os professores são capazes 

de apagar o interesse do estudante por determinado assunto. Talvez isso não seja apenas 

responsabilidade do professor, mas de toda nossa cultura de educação. 



Em um estudo muito interessante (que é transformado em livro), a educadora 

Maria Isabel da Cunha assistiu a aulas de diversos professores e reuniu suas 

observações. 

 

O ritual escolar está basicamente organizado em cima da fala do professor. Não há 

aqui nenhuma rotulação prévia da aula expositiva. Há, sim, a constatação de que o 

professor é a principal fonte da informação sistematizada. Este dado reforça a ideia 

que obtivemos através da entrevista: a grande inspiração dos docentes é sua própria 

prática escolar e ele tende a repetir comportamentos que considerou positivos nos 

ex-professores (CUNHA, 1989, pg 135). 

 

Cunha também aponta um certo sentimento de culpa quando os professores 

cedem seu espaço de fala para que os estudantes possam se colocar em posição de 

detentores de conhecimento e não apenas de receptores. Afinal, segunda as entrevistas 

desse estudo, foi assim que eles próprios aprenderam. 

Por outro lado, os alunos também favorecem essa interpretação, já que se 

encontram da mesma forma inseridos no sistema de ensino onde apenas o professor 

detém as ações da sala de aula. Segundo Cunha, essa seria a expectativa do estudante: 

 

Em geral, ela se encaminha para que o professor  fale, ―dê aula‖, enquanto ele, o 

aluno, escuta e intervém quando acha necessário. O fato de se achar na posição de 

ouvinte é confortável ao aluno, especialmente se o professor possui habilidades de 

ensino que fazem com que a aula não se torne maçante. Este comportamento ratifica 

a tendência de que o ritual escolar se dê em cima de aula expositiva (idem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Considerações Finais 

Estar em sala de aula já pressupõe uma certa pressão: você está sendo visto, 

ouvido, analisado, dissecado pelos alunos. Estes alunos nem sempre estão ali para criar 

um ambiente de ensino fácil para o professor, e entender seus motivos usualmente é um 

desafio. Além disso, um grupo demasiadamente grande de estudantes, pouco incentivo 

ou expectativas irreais por parte do governo, baixos salários, desvalorização da 

profissão... Todos esses fatores acabam interferindo na qualidade das aulas dos 

professores. 

Porém, um docente não pode se eximir da culpa de ter abandonado um 

estudante dentro de sala de aula, mesmo com situações tão adversas. O professor está ali 

para, assim como Levana representa uma elevação na mitologia, levar o aluno adiante e 

participar ativamente de sua formação. 

Por mais problemas que o espaço escolar possa apresentar, o educador precisa 

ser capaz de não ceder à face escura e destrutiva do mito. Os alunos são os entes mais 

importantes da sala de aula, mais do que os professores, e devem ser a grande 

predileção. 

 

Um grande contingente de crianças convive na escola restrita pelos textos e 

materiais didáticos que circulam em seu contexto social, limitado pelos seus espaços 

mediadores de práticas e em especial, por uma prática pedagógica que, assumindo a 

lamentação como escudo, se exime de realizar o que é preciso: esforçar-se por 

ensinar a ler, escrever, falar, a ouvir; esforçar-se por cada um a seu modo, suprir 

necessidades culturais que os outros espaços não são capazes de provocar (MELLO, 

2004, pg 53). 

 

Eu estava no meio do curso quando me deparei com uma situação que 

interferiu em muito na forma como essa dissertação foi pensada. Eu ministro aulas de 

inglês em uma escola infantil de classe média alta/ classe alta na zona oeste de São 



Paulo. Meus alunos, na data desta narrativa, compreendiam duas turmas de Jardim 1 

(crianças em seus 4 anos) e duas turmas de Jardim 2 (5 anos).
4
 

Em uma das turmas de Jardim 1, passei a notar que um dos alunos estava muito 

disperso e não conseguia corresponder adequadamente às atividades propostas. O aluno, 

que aqui chamaremos de Alex para evitar exposição, recebeu uma reprimenda da 

professora na primeira aula por não estar sentado direito. A reprimenda foi feita com 

tom de voz bastante elevado e enfatizando que era Alex a sempre incomodar a aula.  

A sala em que dou aulas não segue o modelo tradicional de lousa e carteiras 

dispostas em fileiras. Ao contrário, são almofadas no chão, de forma que professor e 

alunos fiquem sempre em círculos. Após a bronca, Alex sentou-se da maneira como a 

professora ordenara, mas dormiu o resto da aula. Minha recomendação era a de nunca 

interferir quando a professora repreendesse algum estudante, então me mantive apenas 

como observadora desta cena.  

Nas próximas aulas, entretanto, como a professora apresentava dificuldades em 

manter a turma disciplinada, a mesma solicitou que a coordenadora assistisse a aula para 

auxiliá-la na tarefa. Novamente a atenção de Alex foi chamada de forma agressiva e 

novamente a criança dormiu. Vi o aluno dormir em três de minhas aulas e, como 

professora e coordenadora não esboçaram reação para recuperar sua atenção para o 

conteúdo, decidi conversar com elas.  

A princípio, perguntei apenas se elas sabiam o motivo de Alex dormir nas 

aulas, para me certificar de que elas haviam percebido o problema. Elas responderam 

que o aluno era preguiçoso. Foi nesse momento que percebi que estava olhando para um 

caso prático da face escura de Levana, quando o professor, até inconscientemente, acaba 

por destruir uma criança enquanto discente. 

O grande embaraço daquela situação era o fato de todos, aluno, professora, 

coordenadora e colegas de classe, estarem convencidos de que Alex era um problema.  

 

A escola usa e abusa da força da linguagem para ensinar e para deixar bem claro o 

lugar de cada um na instituição e até na sociedade, fora de seus muros. A maneira 

como se fala, como se deixa falar, sobretudo como se pergunta e como são aceitas as 

respostas, muitas vezes é usada não para avaliar o desenvolvimento intelectual do 

                                                           
4
 Eu exercia o cargo de professora de inglês e visitava as crianças duas vezes por semanas para as aulas. 

Não fazia parte do grupo de pedagogos da escola, mas do corpo docente. 



aluno, mas como um subterfúgio para lhe dizer que é burro, incapaz ou excelente 

(CAGLIARI, 2002, pg 25). 

 

E Alex era o exemplo de mau comportamento para todos à sua volta e até 

mesmo para ele próprio. Porém, não me parecia que o aluno era especialmente 

indisciplinado. Passadas as três aulas, e não tendo obtido resultado da conversa com as 

pedagogas, coloquei em prática uma ideia que pudesse ajudar o aluno sem ir contra a 

orientação de não interferir nas correções que os professores aplicassem. 

Disse para a sala que o aluno mais comportado do dia seria meu ajudante e 

então escolhi Alex. Os outros estudantes reagiram, explicando que minha escolha fora 

equivocada e que o colega era sempre o causador de todos os distúrbios às aulas. 

Tranquilizei as crianças, afirmando que não lembrava de Alex ter atrapalhado 

minhas aulas (o que era verdade, já que o aluno apenas dormira). Chamei Alex para 

sentar o meu lado, mas de forma que ele e a professora não pudessem manter contato 

visual. 

No final dessa aula, na sala dos professores, fui abordada pela educadora. Ela 

informou que dava aula há trinta anos e que não tinha mais paciência. Respondi que, de 

maneira distinta, eu era paciente e fingi não entender do que aquela conversa se tratava. 

Felizmente, ela permitiu que eu seguisse com a ação que havia começado.  

Alex passou várias aulas sentado ao meu lado até que pudesse voltar a assistir 

às aulas de seu lugar. E isso aconteceu somente após eu ter certeza de que o aluno se 

convencera novamente de que era capaz, tanto quanto qualquer outra criança da turma; 

de que o relacionamento dele com a professora havia se alterado de forma positiva; e de 

que a turma não via mais o colega como inferior de qualquer forma. 

Depois desse período, Alex apresentou uma melhora incrível, orgulhando-se de 

se apresentar como o melhor aluno da disciplina. A professora passou a ver o menino 

como um aluno amoroso e que, apesar de arteiro algumas vezes, indicava plena 

capacidade. Vi Alex assistir algumas aulas, inclusive, sentado em seu colo.  

Hoje, Alex está no Jardim II e é tido como um aluno inteligente pelos 

professores e pela direção da escola. Pelos outros alunos, ele é visto como engraçado e é 

o centro das atenções quando faz alguma traquinagem. 



Essa professora, apesar de estar em sala de aula há muitos anos, como 

apresentado por ela mesma, e obviamente apresentar um bom trabalho para que a escola 

a mantenha em seu quadro de funcionários, poderia ter danificado a capacidade do 

aluno de acreditar em si mesmo e de usar isso para aprender o conteúdo apresentado. É 

sobre isso que se trata a face escura de que tanto se falou nessa dissertação. Assim como 

Levana, o educador pode ser capaz por elevar o estudante e transformá-lo em um 

cidadão íntegro e absoluto. Porém, também pode danificar sua capacidade e mutilar seu 

desenvolvimento. 
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