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Resumo 

Neste artigo, vamos apresentar um relato de atividade de divulgação e popularização da 
ciência, desenvolvida e realizada por estudantes de graduação e professores que integram 
o quadro de estagiários e bolsistas da coordenação de educação em Ciências do Museu de 
Astronomia e Ciências Afins – CED/MAST/MCT. A atividade é uma das dez que integram o 
quadro de atividades de divulgação aos fins de semana, cuja titulação é Contando Mitos. A 
atividade utiliza como ferramenta motivacional encenações de mitos antigos, hoje cerca de 
oito sendo dois mitos indígenas brasileiros, com objetivo de confrontá-las com concepções 

atuais da realidade e dos fenômenos naturais. 

Palavra-chave: Educação Não-formal; Motivação; Mitologia; teatro 
Cientifico. 

Abstract 

In this paper, we present an activity report for the dissemination and popularization of 
science, developed and conducted by graduate students and teachers that make up the 
framework for trainees and fellows of the coordination of science education at the Museum of 
Astronomy and Related Sciences - CED / MAST / MCT. The activity is one of ten that make 
up the framework for outreach activities on weekends, whose title is Counting Myths. The 
activity used as a motivational tool enactments of ancient myths, now about eight and two 
Brazilian indigenous myths, in order to compare them with current conceptions of reality and 
of natural phenomena. 
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 Introdução: 

É notório que a educação formal no Brasil, precisa sofrer severas reflexões, 
principalmente no que diz respeito á motivação do estudante para o ensino, em 
especial o ensino de ciências. Infelizmente, muitos alunos não conseguem associar 
os conteúdos aprendidos na escola com o que presenciam no seu dia-a-dia, 
desmotivando-os intensamente (Moura, 2010). Diante deste quadro algumas 
alternativas se apresentam, uma delas é o teatro cientifico. O teatro, sendo um 
instrumento de comunicação por excelência, pode ter um papel muito importante na 
formação da opinião pública e a ciência abrange um variado rol de assuntos 
passíveis de serem representados de uma maneira interessante, divertida e 
agradável (Medina, 2010). No cenário nacional, a utilização do teatro cientifico ainda 
é pouco freqüente nas atividades de divulgação cientifica em espaços de educação 
não-formal. Por meio da teatralização a história da ciência é narrada e analisada, 
levando o espectador a refletir sobre a criação de diversas teorias e fazendo-o viajar 
por diversos contextos históricos que colaboraram para a evolução da ciência e para 
as descobertas de alguns fenômenos (Moura, 2010). Com este trabalho pretendo 
apresentar uma atividade de divulgação, que utiliza o teatro cientifico como meio 
para motivar os participantes no ensino de ciências e fazer algumas considerações 
no que diz respeito à utilização desse veiculo junto a estudantes do ensino médio. 

A atividade citada é desenvolvida em um museu de ciências no Rio de 
Janeiro, integrando um conjunto de atividades oferecidas pela instituição, e é 
intitulada Contando Mitos sendo caracterizada pela utilização de encenações de 
mitos de variadas culturas. Esse tipo de abordagem mesclado conceitos científicos e 
esquetes teatrais pode parecer contraditória, porém segundo Marcio Medina (2010), 
a arte é tida como entretenimento e vista como uma forma de criatividade baseada 
em idiossincrasias pessoais, não tendo necessidade de dar explicações ou desfazer 
equívocos. A ciência, no entanto, está imersa numa área de racionalização pura e 
metódica, que explica observações e valida teorias com base em fatos. Essa 
imagem estereotipada provoca uma forte separação entre essas duas atividades. 
Entretanto, inúmeros são os casos que, ao longo da história, ignoraram e 
ultrapassaram essa separação. O próprio Leonardo da Vinci, escultor, pintor, 
engenheiro e cientista, afirmava que ciência e arte se complementam, constituindo a 
atividade intelectual.  

A utilização de mitos aparece como uma ferramenta fundamental para a 
contextualização da atividade, pois por definição o mito foi a primeira tentativa, do 
ser humano, de tentar entender e explicar os fenômenos naturais a partir de deuses 
e semi-deuses, um exemplo que pode ser aqui descrito é o fenômeno dos 
terremotos seguidos de Tsunamis, segundo os gregos antigos vinha do fato que o 
deus dos marés Poseidon, furioso com o homem cutucava o fundo do oceano 
ocasionando os terremotos e em seguida a formação de ondas enormes que 
castigavam todos aqueles que de alguma maneira afrontavam os deuses. A partir do 
entendimento do mito é que se desenvolve uma discussão, juntamente com o 
público, sobre as visões de mundo e explicações de fenômenos naturais de 
civilizações antigas e as concepções dos participantes desses mesmos fenômenos. 

Objetivo: 

O Objetivo da atividade é mediar o conhecimento num espaço não formal de 
educação, popularizar e divulgar a ciência, promovendo a quebra de paradigmas e 
motivação para que o participante freqüente espaços semelhantes, assim, 
ampliando seu capital cultural. 
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Metodologia: 

A atividade acontece normalmente no auditório do prédio do MAST e se dá a 
grupos de no máximo 40 visitantes por vez. A equipe é composta por estudantes de 
graduação e bolsistas da CED. A atividade Contando Mitos utiliza computador e data 
show para compor a cenografia e para o momento inicial que um dos membros da 
equipe faz as primeiras explicações sobre os astros do sistema solar que fazem 
parte do mito e sua origem epistemológica, também o esclarecimento sobre a 
atividade e o que é um mito. No segundo momento a equipe utiliza vestes que 
remontam a Grécia antiga na encenação do esquete. No terceiro momento a equipe 
utiliza um globo terrestre e um pequeno poste com uma lâmpada amarela que 
simula o sol, dá inicio a uma serie de perguntas que indagam os participantes a 
confrontar suas experiências e concepções cotidianas a respeito desse fenômeno 
com os demais participantes e a equipe, possibilitando uma discussão crítica 
pragmática. Com o material de fácil acesso, as duvidas quanto movimento da terra e 
a inclinação de seu eixo são esclarecidos sem a tradicional cobrança inerente a 
espaços de educação formal. Vale lembrar que é uma atividade gratuita bem como 
todas as outras atividades de divulgação e popularização de fim de semana do 
MAST. 

Resultados: 

A atividade, intitulada Contando Mitos, é dirigida ao público leigo e familiar, 
uma vez que este último é aquele que comparece em maior número ao MAST de 
maneira espontânea (OMCC, 2006). Visa abordar conteúdos de ciências de forma a 
desmistificar, aproximar e relacionar com a vida cotidiana dos participantes. 

Suas primeiras encenações ocorreram em 2008 aos finais de semana, 
contando a história de Saturno. Até a presente data, a atividade conta com 6 
esquetes que relacionam temáticas como estações do ano, constelações, música, 
etc. Sendo desde então, realizada por gerações de mediadores que faziam/fazem 
parte do programa educacional da coordenação de educação do Museu de 
Astronomia e Ciências Afins/MAST. 

Desde as primeiras apresentações, percebemos um grande potencial na 
utilização de encenações para uma abordagem sobre astronomia, pois a 
participação e o envolvimento, principalmente das crianças, com a atividade era 
notória. As performances dos mediadores quanto a interpretação, promoviam nelas 
um entusiasmo visível, abrindo as portas para uma conversa mais especifica dos 
conteúdos relacionados com a temática.  

 

“Acredito que grande parte do nosso público seja estimulada a ir mais fundo 
no assunto da peça. Tem gente que acha que contar a vida de Einstein em 
uma hora e dez é ser reducionista. Mas eu diria que não há perdas nessa 
redução”... “Antes de Uma mente brilhante, por exemplo, ninguém sabia 
quem era John Nash, um matemático que revolucionou as teorias 
econômicas. Incrível! A arte tem esse dom de provocar, de despertar as 
pessoas, algo mais que o seu dia-a-dia lhe oferece” (Palma, 2006). 

 

A atividade consiste em dois momentos:  

Inicialmente, o público é direcionado ao auditório, cujo espaço esta 
caracterizado de acordo com a temática. Após uma breve apresentação da 
instituição e de suas atividades rotineiras, levantamos a temática da atividade de 
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modo a inserir os participantes no contexto da esquete que é encenada em seguida. 
No segundo momento, após a apresentação da esquete mostrando a visão da 
mitológica para o fenômeno, indagamos o público a confrontá-los com a visão 
cientificamente aceita levando-os a refletir sobre as variadas visões dos fenômenos 
científicos promovendo uma reflexão critica dessas temáticas. 

 

Considerações finais: 

A atividade “Contando Mitos”, no que diz respeito a divulgação cientifica, 
aparece como uma alternativa na maneira como são trabalhadas as temáticas 
cientificas, tendo um apelo artístico e lúdico: 

“O que o teatro faz é pensar a nossa existência, a nossa vida; se a ciência 
faz parte da nossa vida, então ela tem que estar no teatro” (Palma, 2006). 

É importante ressaltar que a atividade não contém em seu quadro atores 
profissionais, as esquetes são encenadas por estudantes de diversas áreas do 
conhecimento. Essa experiência para futuros professores, pode transformar sua 
atuação em espaços formais de educação de maneira singular, além de trazer um 
acréscimo muito importante na forma como os conteúdos relacionados são 
abordados na esquete. O empoderamento dos integrantes valoriza a qualidade da 
divulgação que se pretende compartilhar. 
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Apêndice: 

 

Com essa atividade pretendemos abordar o tema estações do ano, fenômeno 
astronômico observado e estudado desde a Grécia Antiga, contextualizando-o com a 
época em que os gregos explicavam tal fenômeno. Representando o mito, na forma 
teatral, mostramos como os gregos antigos explicavam as estações do ano e suas 
visões de mundo. A seguir podemos indagar os participantes a explicarem a 
passagem das estações e como esta, atualmente, é entendida pela ciência. 
Utilizando procedimentos promotores de motivação e acessíveis como globo 
terrestre e uma lâmpada comum para representar o Sol, podemos explicar um 
assunto inserido nos livros didáticos de forma atrativa e visual em três dimensões, 
com mais propriedade que o próprio livro didático que dota apenas de diagramas de 
duas dimensões e nem sempre são capazes de trazer completa compreensão do 
fenômeno (Lee 2010). Sendo assim, podemos implementar o conhecimento com 
mais facilidade pois a atenção para o assunto já foi conquistada, visto que primeiro 
mostra-se uma visão que há muito tinha sido considerada correta e hoje, 
cientificamente, as estações do ano não estão relacionadas a deuses gregos. Dessa 
forma buscando  uma motivação mais autônoma pela temática da atividade. 

Mito de Perséfone 

Era uma vez, há muito tempo quando os homens viviam e se relacionavam 
sempre com os olhares atento dos Deuses (seres divinos que possuíam poderes e 
formas diversas), cujo soberano era Zeus, o deus de todos os deuses. Zeus tinha 
muitos filhos e uma enorme fama de conquistador, um desses filhos era Perséfone 
fruto do amor dele com Deméter (Deusa da agricultura). Zeus tinha vários irmãos um 
deles era Hades o deus que governava o mundo dos mortos. Uma certa vez, quando 
Perséfone começou a apresentar sinais de sua grande beleza e feminilidade, 
chamou a atenção do deus Hades que a pediu em casamento. Zeus não querendo 
contrariar seu irmão aceitou, porém sua mãe Deméter nada sabia. Um dia Hades 
muito ansioso raptou Perséfone e a levou para seus domínios. Deméter percebendo 
a ausência de sua filha querida ficou desesperada tentou procura-la em vários 
lugares, mas não a encontrou, muito triste Deméter começou a abandonar suas 
tarefas divinas, as terras tornaram-se estéreis e houve escassez de alimentos. Zeus 
observando o que acontecia ordenou que Hades devolvesse Perséfone para sua 
mãe. Contudo, Perséfone tinha comido uma semente de romã oferecida pelo deus 
dos mortos, sendo assim concluiu-se que não tinha rejeitado inteiramente Hades. 
Assim, estabeleceu-se um acordo, ela passaria metade do ano junto a sua mãe 
(época compreendida pela primavera e verão quando as flores florescem) e o 
restante com Hades (época na qual Deméter muito triste pela ausência de sua filha 
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se descuida das tarefas, compreendida pelo outono e inverno). Este mito justifica o 
ciclo anual das colheitas e das estações do ano.  

 

Roteiro da encenação 

 

Narrador Parte 01:_ Há muito tempo quando os homens e mulheres viviam e se 
relacionavam sempre sob os olhares atentos dos deuses (seres divinos que possuíam 
poderes e formas diversas), cujo soberano era Zeus, o maior de todos os deuses. (música 
de era uma vez) 

(Júpiter entra e se apresenta) 

 

(música do super man) Júpiter:  _ Olá senhores, eu sou ZEUS, também 
conhecido como Júpiter, o maior deus do Olimpo! Nada que acontece nesse mundo passa 
despercebido aos meus olhares! 

_ Sou tão importante que meu nome representa o maior de todos os planetas do 
nosso sistema solar, Júpiter!!! 

_ Bom, daqui a pouco nos encontraremos de novo, agora preciso me ausentar. Até 
logo! 

(Júpiter sai da cena) 

 

Narrador parte 02: _ Júpiter tinha a fama de conquistador e por isso tinha muitos 
filhos e filhas, uma delas era Perséfone, fruto do amor dele com Deméter. 

(Entra Demeter e a Perséfone) 

 

Demeter: _ Olá sou Demeter, deusa da agricultura, minha função é manter o 
equilíbrio das colheitas e dos plantios, eu simbolizo a fertilidade dos solos. Comigo no 
comando nada falta, meu negócio é fartura!!!! 

_ Ahhh desculpa, esqueci de apresentar, essa aqui é minha querida filha 
Perséfone, símbolo do meu amor com Júpiter e é a razão da minha vida. 

_ Preciso continuar com as minhas tarefas, não posso me descuidar de nada! 
Perséfone, minha filha! Venha me ajudar!!! 

(Durante a saída de Perséfone e sua mãe entra Plutão) 

Narrador Parte 03: _ Júpiter tinha vários irmãos um deles era Plutão. ( THARAN 
Star Wars)  

 

Plutão: _ Caraca, gatinha essa filha da Demeter, hein?! Vocês concordam comigo? 
Fiquei apaixonado!!  

_ Bom, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é PLUTÃO, o deus do mundo 
inferior,(música pesada) aquele que reina sobre os mortos. É para o meu reino que todos as 
almas são levadas, mas para chegar lá é preciso atravessar o rio Aqueronte, onde se 
encontra uma barca guiada por Caronte. 

_ Eu dou o nome ao Planeta anão Plutão! 

_ Mas aí, essa Perséfone é muito gata, ela ainda será minha!!! Como posso tê-la 
pra mim?! 



II Simpósio Nacional de Educação em Astronomia – II SNEA 2012 – São Paulo, SP   498 

____________________________________________________________________________________________________ 

  24 a 27 de julho de 2012 

_ Já sei vou falar com meu irmão Júpiter, ele é o pai dela, então vou pedir sua mão 
a ele!!! 

( Plutão chama gritando por Júpiter sem que ele esteja na cena)  

Plutão: _ Irmão!!!!!!!!!!!!!!! Irmão Júpiter!!!!!!!! 

(Júpiter entra na cena) 

 

Plutão: _ Que bom que você apareceu preciso falar muito contigo!!! 

 

Júpiter:_ Diga irmão algo lhe atormenta? 

 

Plutão: _ Sim. Preciso de uma ajuda sua. Sua filha Perséfone gostei muito dela, 
quero pedir sua mão em casamento!!!!! 

 

Júpiter: _ Hummm, meu irmão não vou me opor, porém acho que a mãe dela, a 
Demeter, não irá gostar!!! 

 

Plutão:_ Oras, ela não precisa saber, vou lá é pegar o que é meu!! Eu sou o deus 
do sub-mundo e faço o que quiser! 

(Plutão sai de cena  e Júpiter permanece) 

 

Júpiter: _ Esse meu irmão vai aprontar alguma! (música de suspense) 

 

 Here Comes the Sun Slide campo Florido Narrador parte 04: _ Após algum 
tempo, Perséfone se encontrava vagando num campo florido quando Plutão surgiu.  

 

Plutão: _ Psiu! Psiu! Psiu!!!!!!! 

_ Olá linda Perséfone, estou muito feliz em te ver aqui, queria conversar um pouco 
com vc? 

 

Persefone: _ O que poderia ser tão importante?!  

 

Plutão: _ Sou um deus muito atarefado. Tem uns inimigos que estão precisando 
ser castigado, ultimamente o que tem dado muito movimento lá no mundo dos mortos. 
Porém sou muito solitário e preciso de uma companheira para reinar ao meu lado. Venha 
comigo para o meu mundo, venha ser minha rainha!!!! 

 

Persefone: _ Morar no mundo inferior?! Lugar de trevas?! Sem Vida?! Eu gosto de 
Sol! De muita vida!! 

 

 (Material Girl) Plutão: _ Pelo que vejo você gosta de roupas novas, jóias! Lá nas 
profundezas você terá o que quiser! O mundo inferior ficará aos seus pés!!!! 

[Plutão oferece um cordão a Persefone] 



II Simpósio Nacional de Educação em Astronomia – II SNEA 2012 – São Paulo, SP   499 

____________________________________________________________________________________________________ 

  24 a 27 de julho de 2012 

 

Persefone: _ Mas se eu for com você ficarei longe da minha mãe!! Não sei! Não 
tenho certeza! 

Narrador parte 05: _ Perséfone ainda com dúvida, não conseguia responder as 
promessas de Plutão!  Ele muito ansioso arrasta Perséfone para o mundo inferior. 

[Plutão cobre Perséfone com seu manto] slide preto, iluminação escura,  

 

 Vento [Demeter entra em cena e com uma vela procura a filha no meio do público] 

 

_ Enquanto isso, Demeter muito atarefada em administrar as colheitas e 
proporcionar uma boa safra de alimentos, sentiu falta de sua filha. E vai procurá-la!! 

 

Demeter: _ Vocês viram a Perséfone? Onde a minha filha pode Estar? Perséfone!! 
Perséfone!!!! Buáááááááááá!! (sons de floresta) 

Narrador parte 06: _ Deméter percebendo a ausência de sua filha querida ficou 
desesperada tentou procurá-la, mas não a encontrou, muito triste Deméter começou a 
abandonar suas tarefas divinas, as terras tornaram-se estéreis e houve escassez de 
alimentos. Houve um grande tumulto porque o solo tornar-se-á estéreo e não havia 
alimentos para todos os homens!  

Black Sabaah – Slide Tártaro- Luz negra 

Narrador parte 07: _ No mundo inferior, Plutão continuava a tentar que Perséfone 
aceitasse sua oferta. 

Plutão: _Linda Perséfone, fique aqui comigo e será rainha desse meu mundo!!!  

 

Perséfone: Não!!! Eu não quero viver longe das flores, do sol, longe das frutas, da 
minha mãe, preciso voltar!!! 

 

Plutão:_ Tudo bem! Tudo bem! Você não quer ficar comigo tudo bem, mas pelo 
menos aceite esta romã, pois percebo que está faminta. (Música de Psicose) 

 

Perséfone: _ Humm, tudo bem estou realmente com fome! Não acho que uma 
romã teria problema!! 

 

Narrador parte 07: _ Num ato de inocência Perséfone aceita a romã. 

_ Enquanto isso Júpiter estava muito preocupado com a situação do Mundo pois 
Demeter não fazia mais as suas tarefas! Assim resolveu, intervir e procurou Plutão para 
pedir que deixasse Perséfone voltar para sua mãe: 

Júpiter:_ Irmão Plutão, estou muito preocupado com o equilíbrio na terra, Demeter 
está muito triste e por isso não há fertilidade nos solos, os homens estão com fome! Devolva 
Perséfone  para sua Mãe! 

 

Plutão:_  Olha irmão, eu entendo! Porém Perséfone enquanto estava em meus 
domínios, comeu uma romã oferecida por mim, deste modo ela não me rejeitou 
completamente, portanto eu tenho direitos sobre ela também !!! 
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Júpiter: _ Hum, isso é um grande problema, quando Demeter souber... 

 

Narrador parte 08: _ Demeter descobre que Perséfone está no mundo inferior com 
Plutão e fica furiosa. E vai encontrar a filha nas profundezas e pede explicações a Plutão... 

 

Demeter:_ Que História é essa que minha filha está aqui com você,  Plutão?? 

 

Plutão:_ Perséfone está aqui no mundo inferior e agora que comeu a romã dada 
por mim, ficará aqui comigo pra sempre!! 

 

Demeter: Plutão, você não tem caráter, se aproveitou da inocência da minha filha!!! 
O lugar dela é ao meu lado! Não criei a minha filha, não paguei as melhores escolas para 
que ela vivesse com um ser desprezível como você, tão inferior quanto o seu mundo!! 

 

Plutão: Todas as sogras são iguais, desde a Grécia Antiga...  

 

Os dois disputam Perséfone e são interrompidos por Júpiter. 

Júpiter: _ Calma, calma!! Que bagunça é essa na minha administração... Quem 
manda aqui sou eu!! 

_ Eu como o soberano dos deuses, digo que, em virtude dos acontecimentos, 
Perséfone deve ficar com Plutão... durante metade do ano, enquanto a outra metade ela 
passará com sua mãe Demeter!!!! 

 

Narrador parte 09: _ Desse modo, durante metade do ano que é compreendido 
pela primavera e o verão, Perséfone passa acompanhada de sua mãe, época em que há 
uma abundância da vida na Terra. 

 

Narrador parte 10:_ Enquanto na outra metade compreendida pelo outono e 
inverno, época em que Perséfone passa em companhia de Plutão no mundo dos mortos, 
dias que representam a tristeza de Demeter pela saudade de sua filha. 

 

Bem, era assim que os antigos gregos e romanos explicavam por que ocorriam as 

estações do ano. E você, como explica? 


