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10’ O(A) educador(a) orienta os participantes para o diálogo criativo e o pensamento crítico procurando 
inspiração para o desenvolvimento de uma proposta artística. Ao discutir sobre os mitos de Narciso 
e de Pandora, abre-se a questão: “Há algum conselho ou valor que vem desde a época original dos 
mitos até hoje?”

Em grupo, o(a) educador(a) dirige-se aos participantes, para pensar sobre esta oficina.  
Por exemplo: 

“O que vamos fazer? Qual é o nosso objetivo?” 

O(A) educador(a) pode selecionar uma fotografia de Narciso e uma fotografia de Pandora e 
perguntar aos participantes: 

“O que é que vêem? O que pensam ou imaginam? Como descreveriam Narciso ou Pandora como 
pessoa?”

10’
 a

20’

O(A) educador(a) pode contar o mito de Narciso por Ovídio (ver link 2).

O(A) educador(a) modera uma discussão entre os participantes sobre os mitos e as questões 
que estes suscitam. O objetivo é inspirar o pensamento criativo e crítico, começando com alguns 
tópicos (ver link 3) para discussão. O educador(a) pode selecionar alguns dos tópicos disponíveis 
ou pensar noutros tópicos que possam interessar aos participantes e que possam estar ligados 
aos mitos. É importante falar sobre o poder das imagens hoje em dia. Por exemplo: “estaremos 
nós absorvidos por um dispositivo de imagem (um ecrã/meios de comunicação social) como 
Narciso foi absorvido pelo reflexo de si próprio na fonte?”

10’
 a

20’

O(A) educador(a) faz o mesmo acerca do mito de Pandora (ver link 2), abrindo a discussão com 
alguns tópicos (ver link 4). É importante falar sobre a ambivalência da tecnologia. O “fogo” foi 
uma tecnologia de vanguarda que mudou a vida das pessoas de várias maneiras. Cada nova 
tecnologia pode também envolver riscos. Esta é a mensagem de Pandora. A Internet e as redes 
sociais de hoje mudaram as nossas vidas de várias maneiras. Qual é o aspeto positivo e qual é o 
aspeto negativo da difusão da tecnologia digital e da comunicação? 

Por exemplo, o(a) educador(a) pode perguntar aos participantes se ouviram falar de “questões 
de privacidade” relativamente à utilização da Internet e das redes sociais, por exemplo, sobre a 
“experiência das redes sociais” do Facebook (ver link 5). 

15’
 a

25’

O(A) educador(a) promove um debate sobre a ambivalência da tecnologia. 

Algumas sugestões sobre a forma de organizar o debate: 

Em primeiro lugar, os participantes dividem-se em dois grupos, deixando um elemento de fora 
dos grupos. A pessoa de fora ficará neutra à discussão para conduzir o debate como “mediador”. 

Um grupo argumentará que as redes sociais melhoraram a nossa vida quotidiana de uma forma 
positiva (por exemplo, proporcionam um espaço público para auto-expressão ou discussão sobre 
questões sociais). O outro grupo irá argumentar contra elas (por exemplo, terão preocupações de 
privacidade). 

Atenção: Neste desafio, não importa aquilo em que o participante acredita. Este deverá 
desempenhar um papel de acordo com o grupo a que pertence. Mesmo que os participantes 
sejam contra as redes sociais, o desafio é que encontrem argumentos para apoiar que o uso das 
redes sociais é bom; ou vice-versa. 

Cada equipa terá de trabalhar durante cerca de 5-10 minutos separadamente e preparar 
argumentos para representar as suas ideias. Depois disso, o “mediador” iniciará uma discussão 
durante cerca de 10 minutos e pedirá a cada equipa que apresente os seus argumentos.  
O “mediador” pode fazer mais perguntas. 

O debate terminará com a votação das equipas que constituíram o debate. Cada um dos 
participantes votará em voz alta se estiver convencido ou não pelos argumentos da outra equipa; 
a equipa com mais votos vencerá.
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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Partindo do mito de Narciso e do mito de Pandora, esta oficina aborda 
o poder das imagens e da representação. Quando falamos de um 
“mito”, falamos de uma história fascinante que pode ser interpretada 
de várias formas, em diferentes contextos, sempre de uma perspetiva 
nova que parece guardar um segredo sobre a vida contemporânea. Os 
participantes vão discutir a mensagem destes dois mitos de uma forma 
criativa e crítica. Posteriormente serão inspirados para criar as seus 
próprios trabalhos artísticos.

ObJETIVOS
 › Refletir sobre o impacto que os meios de comunicação social têm 

na nossa vida quotidiana.

 › Aumentar a consciência sobre as influências positivas e negativas 
das redes sociais.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Recolher imagens referentes aos mitos de Narciso e de Pandora 
ao longo da História. Por favor, informe os seus participantes no 
que diz respeito aos direitos de autor das imagens.

 › Tinta de pintura, cartão, pincéis ou outros materiais plásticos/
artísticos.

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação 
social para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, 
padlet...).

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 1 - Utilização básica dos recursos digitais

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p.6

Opções 
Esta oficina pode ser realizado em duas 
sessões. Durante a primeira sessão o(a) 
educador(a) realiza a primeira parte da ofi-
cina e depois introduz a atividade prática. 
O trabalho prático pode ser feito em casa 
ou em sala de aula. Na segunda sessão os 
participantes apresentam e analisam os 
seus processos e resultados em conjunto.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência

(1) Lista de representações artísticas sobre 
os mitos de Narciso e de Pandora:

Link to pdf

(2) Ler / ouvir o mito de Narciso por Ovídio 
e o mito de Pandora: 

Link para o pdf

(3) Tópicos para discussão sobre o mito de 
Narciso: 

Link para o pdf

(4) Tópicos para discussão sobre o mito de 
Pandora:

Link para o pdf

(5) Uma experiência nos meios de 
comunicação social: 

https://abcnews.go.com/Health/consented-face-
books-social-experiment/story?id=24368579

(6) “Vessel” de Andreas Angelidakis:   

https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/
VESSEL_AndreasAngelidakis.mov?dl=0#

DURAÇÃO

165´ a 255’

PO
DE

R 
DA

S I
M

AG
EN

S
PA

RT
IC

IP
AÇ

ÃO
 C

ÍV
IC

A
PR

IV
AC

id
ad

e
ED

IÇ
ÃO

 D
E I

M
AG

EN
S

https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/ART-IMAGES-of-Narcissus-and-Pandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/NMP_The-myths-in-brief.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Narcissus-discussion-topics.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Pandora-discussion-topics.pdf
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
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60’
 a

90’

Tempo de criatividade! O(A) educador(a) encoraja os participantes a divertirem-se e a usufruirem da 
atividade expressiva. Serão apresentadas vários exemplos de obras de arte representando Narciso 
e Pandora, desde a arte antiga até à contemporânea (o(a) educador(a) deverá realizar uma recolha 
prévia à atividade podendo utilizar as referências dadas no link 1, ou poderá pedir aos participantes 
que façam a recolha e a partilhem). 

O(A) educador(a) pede aos participantes que formem grupos e pensem num assunto relacionado 
com os mitos com o qual gostariam de se envolver. O propósito é o de realizar um retrato, por 
exemplo uma fotografia digital, associado às personagens de Narciso ou de Pandora. 

Os participantes podem utilizar qualquer meio de expressão que desejem recorrendo à pintura, 
fotografia, vídeo, performance de uma história ou de um poema visual. Por exemplo: tirar uma 
fotografia de si próprios interpretando uma imagem de Narciso ou Pandora, como se vivessem nos 
dias de hoje. Os participantes também podem fazer uma proposta com um tema mais amplo sobre a 
vida contemporânea e as redes sociais. O(A) educador(a) pode mostrar, como inspiração, o trabalho 
“Vaso” de Andreas Angelidakis (ver link 6).

60’
 a

90’

O educador(a) pede aos participantes que partilhem e comentem os seus processos e 
resultados com o grupo. 

Cada grupo apresentará o seu trabalho sobre o tema que selecionou (cerca de 15’ cada grupo), 
discutindo-o com o(a) educador(a) e os participantes dos outros grupos.
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