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RESUMO

A mitologia se apresenta como uma possibilidade de instigar os alunos a pensar a própria realidade sem que esta proposta seja aplicada diretamente. Através dos mitos é

possível refletir sobre os valores éticos a partir da amoralidade e não de conduções pré-formatadas. Ou seja, é possível observar como nenhuma ação possui valor em si. Por

exemplo, a guerra pode tanto ser usada como expressão de selvageria, como a conduzida pelo deus Ares, ou como expressão de estratégia, como ela é desenvolvida por Atena.

O que não significa que Atena seja o bem e Ares o mal, uma vez que Atena também é capaz de punir Medusa mesmo sem ter provas suficientes de sua infidelidade e Ares

demarca a constante luta por seus ideais. Suspendendo os juízos da moralidade é possível compreender como cada um de nós também é um misto de bem e mal. O objetivo do

projeto é conduzir os alunos do sexto ano do ensino fundamental da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes à reflexão lúdica sobre os seus valores. Para isso o conteúdo de

mitologia trabalhado nas aulas regulares de Ensino Religioso foi complementado pela ação extensionista da UEMG, transformando a parte teórica em curtas de animação

desenvolvidos a partir da técnica stop motion. O projeto se desenvolve com o uso teórico dos helenistas Marcel Dettienne, Jean Pierre Vernant, Junito Brandão e Jaa Torrano. O

uso do lúdico na complementação da discussão teórica tem se demonstrado um importante instrumento para o desenvolvimento dos alunos envolvidos. Também é necessário

ressaltar a relevância do projeto para o desenvolvimento acadêmico dos bolsistas envolvidos, que adquirem com sua aplicação uma maior noção de que a comunidade escolar

não se limita a vida em sala de aula.
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