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aPRESEntação
“Se não encontram leitores, os livros são meros objetos nas estan-
tes”. Em Contagem a situação já não é mais essa e as várias iniciati-
vas de práticas leitoras, desenvolvidas na rede municipal, projetam 
os grupos de leitores para além do muro da escola e do próprio 
Município.

Por isso, é com satisfação redobrada que a Prefeitura Municipal de 
Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
lança o terceiro número da Revista Contagem Literária.

A dedicação de nossos alunos e educadores coaduna com o empe-
nho da administração pública municipal  em melhorar cada vez mais 
a educação, com investimentos na rede física, na qualificação profis-
sional, e em políticas públicas de inclusão que  beneficiam o ensino 
público infantil, fundamental e médio.

Projetos como os relatados nesta edição, mostram o quanto  a 
aprendizagem pode avançar quando se tem a participação e o entu-
siasmo de seus atores. 

Que os novos leitores que conquistamos a cada dia, ajudem a 
transformar o mundo em que vivemos. Que a literatura seja um ins-
trumento  de reflexão sobre a nossa realidade, e, a partir de ações 
locais, ajude a melhorar a qualidade de vida de nosso povo.  

Boa leitura.

Marília Campos
Prefeita Municipal
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PREfácio

Gosto muito de uma frase de Mario Quintana que  diz assim: Os livros não 
mudam o mundo. As pessoas é que mudam o mundo. Os livros só mudam 
as pessoas. E a cada dia que passa, vejo mais sentido nesta frase.
 
O projeto que vem se desenvolvendo em Contagem, pela SEDUC, na área 
do Livro e da Leitura, é algo de tal magnitude que, além de nos encher 
de orgulho, mineiros que somos, reforça nossa convicção e nosso oti-
mismo.  Bastam  sensibilidade política, capacidade técnica e, sobretudo, 
muito amor  para  desenvolver ações de êxito nas áreas da Educação,  da 
Cultura e da Cidadania, como Contagem vem fazendo, brilhantemen-
te, para que este mundo seja melhorado a cada dia.
 
É gratificante ver o resultado do esforço de todos os envolvidos nos 
projetos. O alargamento cultural dos alunos é perceptível: de pré-leitores  
tornam-se leitores, atores, dançarinos, produtores, críticos, contadores de 
histórias, artistas... e tudo isso apontando como agente motivador o livro. 
 
Através da união de diversos agentes de leitura, como editoras, autores, 
educadores, pais e, principalmente, crianças, a SEDUC vem obtendo con-
quistas que transpuseram os limites  de Contagem. Suas ações já repercu-
tem em outros municípios, que miram o sucesso e buscam reproduzi-lo.
 
Acompanhamos este projeto, e torcemos por ele, desde quando era ape-
nas um sonho de pessoas idealistas, que souberam transformar dificulda-
des em desafios e que, hoje, saboreiam a alegria de vê-lo cumprindo seus 
objetivos.
 
Como Editor, cidadão e Presidente da Câmara Mineira do Livro, cumpri-
mento efusivamente a todos os atores deste espetáculo. 
 
José de Alencar Mayrink

c
y

j
j

t
t

x
x

b
b

d

k

kgh k

l
l

a
a

a

r
r

n
n

m
m

h
y

o
p

u
r

j
j

c
t

x b
b

d

k

kgh k

l
l

a
a

a

r
r

n
n

m
m

p
y

o
p

4



O momento era oportuno 
A Escola Municipal Prefeito Luiz da Cunha “atingia 

sua maioridade”, em contrapartida, os estudantes do 
3º ano do 3º ciclo despediam-se dela. Ambos com 
muito a recordar, por isso, o resgate de momentos 
marcantes vivenciados nessa escola seria um grande 
e significativo registro a ser feito.

“(...) E Eu não SaBia quE Minha 
hiStóRia ERa MaiS Bonita quE 
a DE RoBinSon cRuSoé”
Levar os estudantes a rememorar fatos que viveram na escola, 
nos faz reviver também esses momentos; recriá-los; ressignificá-
los. Crescimento... aprendizado... tudo isso guardado na caixinha 
das lembranças.

Gesiela Lacerda dos Santos Gonçalves  
Graduada em Pedagogia. 

Patrícia Souza ferreira de oliveira  
Pós-graduada em orientação acadêmica para 
a Modalidade de Educação a Distância. 
Graduada em Letras.
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O desafio era grande
Associar o gosto da leitura à prática da escrita 

com adolescentes entre 13 a 15 anos considerando 
comportamentos típicos dessa faixa etária como 
vergonha, timidez, recusa e receio de se expor, não 
seria tarefa fácil. 

A proposta seria construir as memórias de nossos 
estudantes. Sabendo que os conhecimentos já adqui-
ridos influenciam fortemente nos textos produzidos, 
eles precisavam inicialmente apreender o conceito 
de memórias e mais especificamente o de memórias 
literárias. Baseando-se na máxima de que “só se 

aprende fazer fazendo”, ler, analisar e produzir dife-
rentes tipos textuais que retratassem memórias seria 
um passo a ser dado.

O reconhecimento da importância da escola na 
vida de cada um e a reflexão sobre a passagem do 
tempo na vida das pessoas tornam-se imprescin-

Ida à Lan House

Réplica da Fazenda do Pontal - Itabira Minas Gerais

Museu da Escola de Minas Gerais

Eu, Michael, estudo nesta escola Luiz 

da Cunha ha 2 anos. Um fato que 

marcou minha vida nesta escola foi 

quando eu tomei um tapa na cara da 

Cleidiane da minha sala. Foi assim que 

aconteceu:

Eu gostava muito dela, mas ela nao 

quis nada comigo porque ela gostava 

de outra pessoa. A  ela comecou a 

falar umas coisas e eu nao aguentei 

e comecei a xingar ela tambem. Ela 

virou uma onca e me deu um tapa 

na cara, bem dado.

Na hora eu pensei que ela iria ate a 

Neide (diretora) contar para ela e eu 

iria tomar uma suspensao, mas ela 

nao foi la embaixo.

Eu nao fiquei com raiva dela, eu 

gosto muito dela!

Eu nao tenho nada a reclamar 

desta escola e nem dos professores. E 

foram essas memorias que marcaram 

minha vida aqui!

TAPA NA CARA
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díveis para ponderar sobre a evolução individual e 
coletiva decorrente da passagem dos anos.

Os estudantes seriam levados, também, ao resgate 
da amizade e carinho conquistados ao longo dos anos 
de convivência na escola (estudantes/ funcionários).

O projeto permitiria relembrar, conhecer, aprimo-
rar e, finalmente, escrever memórias individuais de 
momentos, muitas vezes, coletivos. 

O caminhar 
Com o intuito de detonar o projeto, os estudan-

tes, divididos em pequenos grupos, participaram de 
uma visita orientada à Lan House mais próxima da 
escola e pesquisaram poetas que, em suas obras, 
retratam memórias de vida ou a infância. Após a 
ida do primeiro grupo de estudantes à Lan House, 
instalou-se a internet no laboratório de informática 
da escola. Com isso, os grupos seguintes realizaram 
a pesquisa na própria Instituição de Ensino.

Selecionadas as poesias, marcamos um sarau em 
que eles declamaram e/ou leram para os colegas. O 
sarau foi intitulado “Chá com poesia” e o nosso lema 
foi: “A comida alimenta o corpo, as poesias alimen-
tam a alma”.

Em seguida, fomos a campo novamente pesquisar 
sobre um dos grandes escritores dos últimos tempos, 
Carlos Drummond de Andrade, que em sua obra 
rememora diversos aspectos de sua infância, família 
e cidade. 

Visitamos a sua terra natal, Itabira, percorrendo o 
museu de territórios que refaz os caminhos drum-
mondianos — fonte de inspiração para suas obras. 

Partimos, então, para a apreensão do conceito 
de “memórias literárias.” Foram feitas discussões a 

respeito do conceito, da exemplificação e uma con-
ceituação coletiva.

O passo seguinte foi a leitura de alguns livros 
disponíveis na biblioteca que tratam também do 
tema, como por exemplo: Memórias de um cabo 
de vassouras, Memórias de um cão, Memórias da 
escuridão, Memórias de um burro brasileiro, Memó-
rias de quintal, entre outros. Cada estudante leu um 
título e depois o apresentou para sua turma através 
de seminário.

Em consonância com o projeto, os estudantes 
recolheram fotos em que eles apareciam em eventos 
na escola (fotos recentes e antigas) para a confecção 
de um memorial que foi apresentado por ocasião da 
Festa da Família.

Para incentivá-los a rememorar aspectos escolares, 
fizemos outro trabalho de campo visitando o Museu 
da Escola de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O tra-
balho permitiu-lhes conhecer a história da educação 
em Minas Gerais, levando-os a identificar as mudan-
ças e permanências físicas, conceituais e comporta-
mentais da educação ao longo do tempo.

Dando sequência ao projeto, trabalhamos as 
características dos textos narrativos e dissertativos. 
Momento esse em que os estudantes tiveram os sub-
sídios necessários para começarem a escrever fatos 

As idealizadoras do Projeto: Gesiela e Patrícia

A alegria de receber o 
fruto do trabalho

7
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A POMBINHA
Meu nome e Izabela Ma ra, tenho 14 

anos e estudo aqui na Escola Municipal 

Prefeito Luiz da Cunha ha 8 anos.  

Muitos fatos aconteceram durante 

todos esses anos, mas um deles foi 

com uma pombinha.

Estavamos na sala de aula, tudo 

calmo, todos calados e resolvemos ligar 

o ventilador por causa do calor. 

De repente entrou uma pombinha 

desesperada dentro da sala indo em 

direcao ao ventilador. Fez-se um silencio 

absoluto, inclusive a professora. 

Eu estava embaixo do ventilador, 

vi aquele monte de penas caindo e 

aquele tanto de sangue por toda 

sala. Inicialmente, nao sab amos o 

que era aquilo, foi uma gritaria so.

Depois nos vimos que era uma pomba. 

Recolhemos e cuidamos de seus 

ferimentos, mas infelizmente ela 

nao suportou e acabou morrendo.

Lembro-me perfeitamente de tudo 

o que me aconteceu aqui nesta 

escola. Estudei muito e gracas a 

Deus venci

marcantes que viveram na Escola Municipal Prefeito 
Luiz da Cunha.

No processo orientado de reescrita, os estudantes 
escolheram uma memória que mais lhe marcou e 
montamos, então, um livro contendo as memórias 
de cada estudante. A construção desse livro não só 
comemorou a maioridade de nossa escola, como 
marcou a história de cada um que participou direta 
ou indiretamente desse trabalho. Cada história con-
tada mostrou-se valiosa, principalmente para quem 
as viveu. 

Avaliamos o trabalho continuamente por meio de 
atividades em grupo, seminários, escrita e reescrita 
de textos, discussões a respeito do tema, construção 
de portifólio e murais, mostrando aos estudantes 
que é possível avaliar e ser avaliado sem o caráter 
negativo do hábito da avaliação que eles estereoti-
pavam.

Os frutos foram colhidos
Houve na escola momentos em que as memórias 

impressas foram apresentadas, primeiro aos colegas 
de classe, depois em um mural no pátio central da 
escola e, por último, recitadas ou lidas aos pais num 
“Chá literário”. Nesse terceiro momento, os estu-
dantes comentaram sobre o processo criativo das 
memórias reconhecendo-se como autores. 

Finalmente, a exposição na Mostra Literária os 
deixou profundamente orgulhosos e emocionados, 
pois ao verem seus textos sendo lidos por públicos 
diversos, assimilaram de fato que a escrita de cada 

um deles rompe fronteiras e obtiveram, então, res-
postas a perguntas que anteriormente os atormenta-
vam: “escrever para quê?”, “escrever para quem?”.

Um pouco de reflexão:
No livro das memórias encontramos os medos, as 

aflições, as necessidades, os sentimentos e as realiza-
ções de muitos estudantes que veem na escola uma 
extensão de suas casas. Percebemos que os traba-
lhos de campo e as paixões que acontecem durante 
a adolescência marcam muito mais que as broncas 
dadas pelos professores, pedagogas e/ou direção.

Encontramos, também, muitos elementos para 
um trabalho que atenda efetivamente às necessi-
dades dos adolescentes. Seus registros nos permiti-
ram perceber o amadurecimento, os interesses e os 
desejos. 

Acreditamos ter contribuído com a formação 
desses estudantes e desenvolvido neles o gosto pela 
escrita e leitura.

A descoberta
Ver uma produção ser avaliada é, muitas vezes, 

doloroso para o estudante, mas vê-la reconhecida 
e valorizada é algo sublime. Chegamos ao final do 
projeto com uma sensação de que eles ressignifica-
ram não só os acontecimentos narrados, como todo 
o processo de aprendizagem da escrita e puderam, 
enfim, concluir que:

“Não sabíamos que nossa história também era 
mais bonita que a de Robinson Crusoé.”

8



JoRnaL  
“o GRito”
Pela sensibilização do senso crítico 
que permite à comunidade escolar ser 
autora da sua própria história

cristiane Marques de c. alves 
Graduada em Letras pela ufMG

Daniel Saraiva 
Mestre em artes Visuais pela ufMG

Lucas Eustáquio de Paiva Silva 
Graduado em história, especializado em ciências da 
Religião e Mestrando em Educação pela Puc-MG

Marcela heloir Moreira 
Especializada em arte- Educação pela uEMG

Renata andréa dos Santos 
Especializada em arte-Educação pela Puc-MG

agradecimento a todos os alunos do 1º turno da Escola 
Municipal ápio cardoso que participaram da produção 
do jornal.

Um grito de alerta e de liberdade
No atual contexto educacional brasilei-

ro, o professor depara-se com dois gran-
des desafios. O primeiro diz respeito ao 
novo fenômeno que assola todo contexto 
escolar, a violência na escola. Notícias 
sobre depredações, pichações, homicí-
dios, agressões fazem da escola um lugar 
passivo, isto é, um espaço sem vida, com 
o qual os profissionais da educação e os 
estudantes não se identificam, ocasionan-
do a desvalorização da instituição escolar 
como espaço de cidadania, de aprendi-
zagem, de convivência, etc. Observa-se 
um forte descompasso entre a escola e as 
expectativas sociais existentes em relação 
a essa instituição. Segundo o sociólogo 
Bernard Charlot (1998), a escola tem 
funcionado como um centro de repro-
dução de desigualdade, contradizendo 
a expectativa de que ela atue no sentido 
de ser mais democrática e inclusiva. O se-
gundo desafio perpassa o sentido pleno 
da educação, isto é, de formar cidadãos 
competentes, com postura crítica e com 
capacidade para interagir na sociedade 
deixando contribuições para um mundo 
melhor. Os direitos civis e políticos não 
asseguram a democracia sem os direitos 
sociais, aqueles que garantem a partici-

9
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pação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à 
educação, ao trabalho justo, à saúde, etc. 

Observando essa realidade, surge a proposta de 
um projeto de estrutura maleável, que possa ser 
aplicado em diversos grupos e que contribua no 
incentivo à leitura. O projeto tem como objetivo a 
interpretação e produção criativa de textos para a 
formatação de um jornal estruturado na forma do 
Fanzine. Um dos aspectos a ser abordado na criação 
do Jornal é o de garantir que as peças produzidas 
explorem os recursos artísticos e literários, ou seja, o 
jornal deve concretizar-se enquanto experimentação 
da arte e da estética, da educação, da linguagem crí-
tica do aluno e da realidade que o cerca. Para tanto, 
o educador deve assumir o papel de fomentador da 
curiosidade do estudante acerca de temas pré-deter-
minados, para que ele construa a sua realidade com 
as próprias mãos, como se pode ver em Freire: 

Nas condições de verdadeira 
aprendizagem os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do 
saber ensinado, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo. 
(FREIRE, 2000, p.29).

Propõe-se nesse projeto, portanto, o desenvol-
vimento de uma prática de ensino em sala de aula, 
através da interdisciplinaridade, envolvendo estudos 
sobre a linguagem em geral, através de textos de 
diversos gêneros, e especificamente a linguagem do 
Fanzine para que os estudantes deixem o papel de 
ouvintes e assumam, como protagonista, o processo 
de ensino-aprendizagem.

A arte de um grito 
O jornal “O Grito” surge desse contexto em se-

tembro de 2007, por uma inquietação entre pessoas 
da EMAC, ao discutirem sobre a urgência de uma 

reflexão que contemplasse lacunas acerca da vida 
educacional e social da escola e da região de  Nova 
Contagem. Surgiu como o que, por imprevisto, 
acontecesse em um segundo, como condição de um 
som que nos chega estranho por nunca termos tido 
a oportunidade de ouvi-lo. São sons vindos de falas 
desencontradas e suporte inseguro que suplica pelos 
pequenos engasgos à procura da quebra de silêncios 
que não têm acesso à escuta dos veículos de comu-
nicação tradicionais.

O nome “O Grito” tem como um dos idealizado-
res o estudante Jean Henriques que, para elaborar o 
grafismo do nome do jornal, se inspirou em imagens 
de cinema. O próprio estudante disse: “Fiz o dese-
nho baseado em um filme que assisti com o mesmo 
nome”.

Mais uma alusão significativa para o jornal foi 
uma das séries de pinturas do norueguês Edvard 
Munch (1863-1944), denominadas “O Grito”.

Inspirado pelas experimentações do pintor com 
a literatura no “Movimento Artístico e Literário 
de Christiania” (Noruega) e pelo “Círculo Literário 
de Porquinho Preto” (Berlim), o jornal motivou-se 
também através de alguns contextos de vida do 
artista aproximados aos de muitos estudantes e 
professores que participaram ou não do projeto. 
Um desses contextos diz respeito à infância difícil, à 
miséria e à doença; outro é a temática relacionada 
a pinturas sobre a puberdade, fase delicada da vida 
em que se encontra grande quantidade de estudan-
tes. Há, ainda, a linguagem pictórica do artista que 
foi precursor da Arte Mural na Escandinávia, tendo 
muitas de suas obras apreendidas. Essas obras foram 
aproximadas do graffitti, pelo caráter cromático de 
manipulação de cores puras e prontas em alguns 
momentos. Além disso, há, também, o fato de ser 
uma expressão artística de rua que traz em uma de 
suas faces a contestação social e que só recentemen-
te fora reconhecida como estilo artístico, portanto, 
sendo proibido em alguns países. 

Ao abordarmos a temática marginal, inerente 
ao hip hop, possibilitamos a abertura em níveis e 
instâncias várias de expressões afrodescendentes, 
que historicamente foram excluídas da forma culta 
padrão da linguagem verbal, da produção artística e 
cultural.

Gritando...
O projeto é realizado com alunos do 3º ciclo do 

Ensino Fundamental. A estrutura desse jornal é 
dividida em dois momentos. Em primeiro lugar, 
privilegiam-se as várias manifestações artísticas, 
ou seja, poesias, letras de músicas, prosas e, em 
segundo lugar, as reivindicações, críticas sobre a 
escola e, principalmente, sobre a comunidade. 

O Jornal permite-nos mesclar textos de origens e 
gêneros variados, oferecendo ao jovem estudante 
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textos com linguagens distintas, mas que tratam de 
temas interessantes para eles. 

É importante também delegar certa autonomia 
aos alunos. Por que não deixá-los escolher o tema 
a ser tratado? Na produção de um Jornal/Fanzine a 
proposta é justamente esta: o autor é o aluno e o 
professor um orientador que pode ajudar o jovem a 
buscar relações dos textos trazidos com produções 
mais consistentes. No processo de finalização do 
jornal ocorre uma reunião entre alunos e professores 
para debater quais as produções serão publicadas 
e também é feito um trabalho de revisão da lingua-
gem, que muitas vezes preserva aspectos próprios da 
linguagem dos jovens, para que as produções não 
percam a sua originalidade. 

O jornal pode se constituir em eficiente estratégia 
de educação não formal, contribuindo para a eleva-
ção da autoestima, para a reconstrução da cidadania 
e para o desenvolvimento de um olhar crítico por 
parte das pessoas envolvidas na sua produção e tam-
bém dos demais integrantes da comunidade na qual 
o veículo de comunicação está inserido. 

Durante as oito edições do jornal “O Grito” 
tivemos vários retornos significativos como a inicia-
tiva de alunos em trazer textos investigativos sobre 
problemas públicos, em descrever o interesse pela 
carreira jornalística e, principalmente, em coletar 
relatos de toda a comunidade que encontra aqui um 
espaço para poder “gritar” e ser ouvida. 

As várias seções do jornal: Mesa do professor, 
Poesia, Utilidade pública, Fala comunidade, Notícias 
do Ápio... contribuem para que todos tenham opor-
tunidade de manifestar suas angústias, esperanças, 
denúncias, trazer boas notícias, através da literatura, 
e por expressões artísticas. 

Reflexões a serem gritadas
Observando a circunstância em que estamos 

envolvidos deixamos alguns preceitos que visam con-
tribuir para as expectativas de toda a comunidade 
escolar. Assim gritamos:

Pela inserção de mecanismos de comunicação •	
alternativos de modo a possibilitar a prática da 
interlocução dialógica, o espírito de escrita e leitu-
ra e o exercício da produção textual inserido nos 
diversos meios.
Pelo registro gráfico, sonoro, audiovisual, artístico •	
como agenciador da sensibilização do senso críti-
co que permite à comunidade escolar ser autora 
de sua própria história.
Pelo desenvolvimento de uma mentalidade escolar •	
que valorize, com práticas efetivas, a solidarieda-
de, a compaixão e a afetividade.  
Enfim, compreendemos que somente por cami-

nhos comuns todos os envolvidos com a educação, 
poderão traçar um horizonte de extrema complexi-
dade intertextual.  

Bibliografia: 
CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica: realida-
des sociais e processos ideológicos na teoria da educação. 
Trad. Ruth Rissin Josef. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
BISCHOFF, Ulrich. Edvard Munch, 1863-1944: imagens de 
vida e de morte. Lisboa: Taschen, c1997. 96p. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes neces-
sários à prática educativa. 15. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2000. 165p.
ROLNIK, Suely.  Esquizoanálise e Antropofagia. In Gilles 
Deleuze: Uma vida filosófica. São Paulo: Editora 34, 
2000.
SARAIVA, Daniel. Semoventes em trâmite entre formas. 
EBA/UFMG, 2006.
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LITERARTE: REEScRitaS 
E noVaS VERSõES 
PRoDuziDaS PoR VáRiaS 
MãoS, MEntES E coRaçõES
“O livro é uma extensão da memória e da imaginação.”
Jorge Luis Borges

autoRia:  
érika fernanda corrêa da Silva  
iolanda Maria da Silva teixeira  
Maria Lúcia frança Lara correia 

PaRticiPação: 
arlete alves, arlete chiari, carla cristina,  
cléa de fátima, isabel fátima,  
Jane Martins, kátia da cruz, 
kelen caroline, kely Regina, 
Maria do carmo,  Rosemere Maria, 
Selma Severino, Sérgio Luiz,  
Simone faustich, thaís Garcia.

Percebendo como as crianças se encantam e são 
envolvidas pelo clima mágico das histórias e, sentindo 
a necessidade de trazer um pouco desse encantamen-
to e magia ao processo de alfabetização e letramento, 
desenvolvemos o trabalho literário de contos clássi-
cos, na Escola Municipal René Chateaubriand Domin-
gues, com os estudantes do 1º ciclo: 1º, 2º e 3º anos. 

O projeto “LiterArte: reescritas e novas versões 
produzidas por várias mãos, mentes e corações” teve 
como âncora o desejo de articular o processo de al-
fabetização/letramento aos contos clássicos, visando 
um novo olhar sobre a alfabetização, proporcionan-
do um espaço de descobertas, criação, emoções e 
sensibilidade. 
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As situações significativas de 
leitura e escrita, em que os estudan-
tes atuam compartilhando idéias 
e pontos de vista, oportunizam 
vivenciar diferentes leituras e relei-
turas de um mesmo texto, criando 
condições para a produção de textos 
e desenvolvendo a expressão através 
da Arte.

Destacamos, também, a vantagem 
de se trabalhar a oralidade e expressi-
vidade através da música, do teatro, e 
de trabalhos diversos de Arte.

Acreditamos que o trabalho com 
os contos clássicos, em sua versão 
original e em adaptações, estimu-
lou a criatividade e fez com que os 
estudantes, além de críticos, tornem-
se pessoas sensíveis e capazes de terem um olhar 
artístico sobre o mundo, possibilitando também 
desfrutarem do prazer de serem leitores/autores.

Tivemos como objetivos:
Apreciar e ouvir textos literários.•	
Conhecer várias versões de um mesmo conto.•	
Refletir sobre os vários pontos de vista de uma •	
mesma questão.
Fazer análise comparativa entre as versões dos •	
contos lidos.
Promover integração família e escola através da •	
“tarde literária e sessão pipoca”.
Ampliar o repertório literário. •	
Reescrever o conto lido coletivamente.•	
Produzir coletivamente uma nova versão para o •	
conto lido.
Combinar várias “técnicas plásticas” para realizar •	
uma produção coletiva e/ou individual. 
Oportunizar aos estudantes viverem a fantasia da •	
história, interpretando personagens.
Estimular a sensibilidade dos sentidos, em espe-•	
cial o olhar.

Proposta de trabalho aos estudantes 
Em sala, cada professora regente e a diferenciado-

ra fizeram a proposta aos estudantes, organizaram 
com eles a escolha da história, o que iriam fazer e 
como fariam. Tudo foi registrado num cartaz. Dessa 

forma, todos tiveram o planejamento do trabalho, 
contendo os passos que deveríamos seguir até 
chegar à reescrita ou a uma nova versão do conto 
trabalhado, que depois foi reunido em um livro de 
contos do 1º ciclo.

Construção do repertório literário 
Diariamente, fazíamos rodas de leitura de vá-

rias versões do conto escolhido pela professora e/
ou estudantes em sala de aula, biblioteca e outros 
espaços da escola. 

Registramos coletivamente reflexões sobre o 
conto lido: autor, características dos personagens, 
como começa e termina a história, bem como os 
sentimentos que foram despertados durante a leitu-
ra. Relemos novamente a história, com o objetivo de 
observar quais foram as palavras e as expressões que 
os autores utilizaram de modo a deixarem a história 
bem escrita. A observação levou em conta as pala-
vras que os estudantes não conheciam e/ou acharam 
bonitas e que poderiam usar. Fizemos uma lista que 
foi afixada na sala para que pudessem consultar e 
usar posteriormente.

 A cada 15 dias realizamos o “Intercâmbio Literá-
rio”. Nesse momento cada turma fez a contação da 
história ou apresentação teatral para as demais. 

Tivemos, também, a oportunidade de assistir com 
todos os estudantes as peças teatrais “Cinderela” 
e “Os três porquinhos”. Momento muito especial, 

Teatro da Maçonaria : “Os Três 
Porquinhos”

III Mostra Literária

Intercâmbio Literário -  estudantes 
Mariana  e Camila (2º ano/1º ciclo)

Sessão Pipoca – 3º ano/1º ciclo 
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pois, para a maioria, era a primeira vez que iam ao 
teatro. Uma surpresa para todos foi que ao final 
das apresentações os atores tiraram fotos com os 
estudantes. 

Para aproximar ainda mais a família da esco-
la oportunizamos a “SESSãO PIPOCA”. Assim, os 
estudantes e seus pais, irmãos, tias e avós assistiram 
juntinho a um filme relacionado ao conto trabalha-
do. Percebemos como foi importante e emocionante 
unirmos os estudantes e sua família para um mo-
mento cultural e de descontração. Não raras foram 
as vezes em que pais e filhos ficaram abraçadinhos, 
dividiram a pipoca e trocaram olhares que demons-
travam emoção. 

Construção da base alfabética 
(trabalho simultâneo com todas as etapas) 
Cada professora do 1º ano do ciclo desenvolveu 

com sua turma atividades relacionadas às habilida-
des que permitissem o desenvolvimento do processo 
de alfabetização e letramento.

As turmas que realizaram a “Provinha Brasil” e 
algumas outras, de acordo com a avaliação diag-
nóstica, trabalharam atividades para que pudessem 
desenvolver habilidades mais complexas em relação 
àquelas que já dominavam.

Nas aulas de Artes, utilizaram técnicas e mate-
riais variados de acordo com o conto trabalhado, 

Teatro da Maçonaria : “Os Três 
Porquinhos”

Profª Kely contando a história “Rapunzel”  
para os estudantes do 1º ano

Cenário da peça - “João e Maria”, apresentada 
pelos estudantes do 1º e 2º anos

A MADRASTA CONTA A SUA HISTORIA...
Eu sou a madrasta de branca de neve. Vou 

contar o que aconteceu de fato.
Eu nunca quis envenenar branca de neve e até 

achava-a bem bonitinha. O que aconteceu de fato 
foi um pequeno incidente.

Quando estava preparando a receita de maçã 
do amor não notei que havia um vidro de veneno 
no meio dos outros ingredientes e por engano 
deixei cair nas maçãs que estava preparando para 
branca de neve.

Ao levá-las para ela não sabia que estavam 
envenenadas. Só descobri quando branca de neve 
mordeu uma das maçãs e caiu durinha no chão.

Dizem que fugi. Mentira! Eu até tentei salvá-la, 
mas já era tarde. Ela tinha morrido e eu chorava 
de-ses-pe-ra-da-men-te !!!

tais como: confecção de personagens, cenários e 
desenhos. 

Reescrita do conto e nova versão 
Trabalhamos a reescrita com a convicção de 

que não é a escrita de um texto de memória e sim, 
uma atividade em que partimos de uma história 
conhecida e criamos uma nova versão. Como no 
ditado popular “quem conta um conto aumenta um 
ponto”. Então, os estudantes tiveram como desafio 
textualizar, organizar os acontecimentos adquiridos 
sobre a história e reorganizar na linguagem escrita. 
Foi rico refletir e discutir com a turma a passagem do 
oral para o escrito. 

A reescrita coletiva foi uma atividade importante 
que aproximou os estudantes dos comportamen-
tos escritores envolvidos no processo de produção 
textual. 

Diversas leituras e releituras foram realizadas até 
chegarmos à versão final.

A revisão coletiva permitiu uma análise e uma 
reflexão muito mais rica da produção elaborada. 
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Chapeuzinho Vermelho (Yasmin) lendo 
na III Mostra Literária

Júlia ( 3º ano/1º ciclo) Profª Carminha realizando a leitura da 
versão do Lobo

O LOBO CONTA SUA HISTORIA...
Eu sou o lobo.
Dizem que ensinei o caminho errado para chapeuzinho 

vermelho chegar à casa da sua vovozinha. Mas a história 
não é bem assim. Vou contar como tudo aconteceu...

Estava passeando pela floresta quando encontrei uma 
linda menina chamada chapeuzinho vermelho, que me 
falou que estava indo à casa de sua vovó.

Fiquei com muita pena daquela menina e ensinei a ela 
um caminho mais rápido para chegar a casa da sua vovó, 
pois, eu já estava indo pras bandas de lá.

Quando passei por lá estranhei... Chapeuzinho ver-
melho não esta lá e entendi que minhas pernas são mais 
compridas que as dela, e por esta razão cheguei primeiro.

Bati na porta... A vovó, ao me ver, teve medo e correu 
para dentro do armário.

Neste exato momento, chegou chapeuzinho vermelho, 
que vendo aquilo pensou que eu havia comigo sua vovo-
zinha e começou a gritar... Nisso chegou um caçador com 
sua espingarda e começou a atirar querendo me acertar. 
Tive que sair correndo!

Fiquei decepcionado com aquela menina... Como ela 
pôde pensar isto de mim? Justo eu que a havia ajudado 
quando não sabia como chegar mais rápido à casa da sua 
vovozinha? Quanta injustiça! Isto que dá querer ajudar as 
pessoas!!!

Após finalizarmos o texto, os professores de Artes 
trabalharam com cada turma as ilustrações, utili-
zando técnicas variadas como: desenho, pintura e 
colagem.

As duas turmas do 3º ano produziram uma nova 
versão a partir da visão de um outro personagem: 
a versão do Lobo para a história de Chapeuzinho 
Vermelho e a versão da madrasta para a história de 
Branca de Neve.

Tarde Literária
Organizamos em agosto a mostra dos trabalhos 

realizados na sala de Artes. 
O evento contou com apresentações teatrais e 

leitura das versões produzidas pelos estudantes do 
3º ano. 

A emoção e o orgulho dos estudantes, ao verem 
suas histórias reunidas em um livro que agora pode 
ser lido por pais, amigos e demais colegas da escola, 
foi visível e nos faz acreditar que “valeu a pena”. 

Final feliz...
Acreditamos que a avaliação diária e sistemática 

foi fundamental para verificarmos se as ações plane-
jadas estavam favorecendo ou dificultando alcan-
çarmos os objetivos propostos. Contribuindo, assim, 
para o sucesso e nos fazendo acreditar que não 
encerramos por aqui, mas que lançamos as sementes 
para termos mais leitores e/ou escritores. 
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Elzeni Roberte Roza Souza  
Professora de Literatura. Graduada em pedagogia pela ufMG

tânia aparecida ferreira Santos  
Graduada em pedagogia  pela uEMG- Supervisora 

LitERatuRa é coiSa SéRia
Nas entrelinhas dos livros literários surgem muitos temas a serem 
trabalhados no contexto escolar. Emergem dessas páginas assuntos 
essenciais à formação do sujeito histórico e do cidadão atuante no contexto 
histórico social.

Ao longo de minha história como professora, 
sempre fiz uma ligação entre os conteúdos das 

unidades estudadas nas diferentes disciplinas e a Li-
teratura. Ao iniciar uma nova unidade. Ao trabalhar 
os temas transversais ou mesmo nas aulas de Litera-

tura eu sempre procurei levar os alunos a lerem as 
entrelinhas das histórias e a inferirem informações 
e valores contidos nos livros.

É impressionante como a Literatura pode cami-
nhar lado a lado com quase todas as unidades de 

estudo que trabalhamos ao longo do ano. É 
uma união extremamente prazerosa para 
o aluno. Para o professor ela é um recur-
so riquíssimo como instrumento para 
desenvolver as habilidades próprias da 
leitura e mais ainda, a capacidade crítica.

Como professora de Literatura desde 
2008, percebi que não daria conta de tra-

balhar somente a contação de história sem um fio 
condutor ou sem um projeto maior. Fazia parte da 
minha trajetória de professora sempre instigar temas 
sérios a partir das histórias literárias.

Diante desse histórico, resolvi adotar um trabalho 
de Literatura de mãos dadas com assuntos que preci-
savam de uma intervenção. 

Nas entrelinhas dos livros, podem-se ler muitos 
temas a serem trabalhados no contexto escolar. 

Emergem dessas páginas assuntos essenciais à 
formação do sujeito histórico e do cidadão 
atuante no contexto histórico social.

É com essa visão que resolvi transformar 
em projeto um estilo de aula que já me é 
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comum, entendendo que através da contação de 
história eu posso ser a mediadora entre a estória do 
livro, suas entrelinhas e os alunos.

Se além de estimular a leitura, formar uma gera-
ção de apaixonados pela Literatura, eu puder traba-
lhar temas que permeiam a formação do caráter e 
das ações políticas e éticas dos alunos, por que não 
fazê-lo?

Pensando assim, me propus a esse trabalho. De 
mãos dadas com a Literatura, temas tão atuais como 
a preservação do meio ambiente, etnia, autoestima e 
a paz estariam sendo trabalhadas de forma dinâ-
mica, interativa, lúdica e séria. Sem colocar gavetas 
disciplinárias e sem cortar as asas da imaginação. O 
objetivo é ver surgir, das páginas dos livros, história 
simplesmente, mas que aos poucos se revestirá e 
será enfeitada de seriedade. 

Os alunos vão, assim, aos poucos se apropriando 
de saberes e informações que os tornarão autores de 
uma nova história real, pertinente, urgente e atual.

Entendendo que toda ação humana é política, eu 
poderia contar história pela história ou então, entrar 
nela, apropriar-me de suas mensagens sublimina-
res e levar meus alunos à criticidade e produção de 
conhecimento. Escolhi a segunda opção com certeza 

de que os resultados valeriam a pena.
Iniciei o ano de 2009 com um projeto de literatura 

elaborado  com livros que tratavam do meio am-
biente. O livro A CESTA MÁGICA, de Silvia Gonsalves, 
serviu de convite aos alunos. Ele conta a história de 
uma avó que junto com os netos tirava objetos de 
dentro de uma caixa e, assim, iam criando as histó-
rias, dando asas à imaginação. 

Depois de contar a história para as turmas, 
propus a eles uma atividade semelhante. Com um 
baú colorido cheio de gravuras, fantoches e brinque-
dos todas as turmas criaram uma história coletiva. 
Depois, em pequenos grupos, os alunos deram asas 
à imaginação e compartilharam com os colegas a 
história criada no pequeno grupo.

A aula seguinte foi de produção individual. Levei 
uma folha com desenhos sugestivos para criação de 
história. De forma oral ou escrita, todos escolheram 
as gravuras e montaram a história. Um fato comum 
em todas as histórias é que sempre havia magia para 
solucionar os problemas que surgiram.

Na aula seguinte, fui pra a sala com desenho 
sobre o planeta Terra e desafiei a turma a conhecer 
uma história real. Nessa história não havia magia. E 
eles, soubessem ou não, eram autores. Essa história 
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ainda não tinha acabado, mas o final já era previ-
sível. Encantados de início com a magia da criação 
da terra, aos poucos, os alunos foram se conscienti-
zando da triste situação atual do planeta. Todas as 
turmas aceitaram o desafio de conhecer melhor a 
construção dessa história.

A partir da aula seguinte, os livros que escolhi 
sempre tinham o meio ambiente como foco da 
história. Trabalhei os livros VAMOS ABRAÇAR O 
MUNDINHO e VERDE da autora Ingrid Biesemeyer 
Bellighausen. PRA QUE SERVE A ÁGUA, de Anna 
Cláudia Ramos, UM PEIXINHO DO OUTRO MUNDO, 
de Izomar Camargo Guilherme, A BORBOLETA BELA 
E A FLOR AMARELA, de Regina Sormani Ferreira, 
UMA VIAGEM COM MUITAS MãES, de Nye Ribeiro, 
SOCORRO! EU SOU UMA ÁRVORE, de Gercilga S. 
de Almeida, E O REI DO QUASE TUDO de Eliardo 
França. O projeto foi desenvolvido no 1º semestre e 
concluído no dia 5 de junho, dia mundial do meio 
ambiente. 

Fizemos teatro, ensaiamos oito músicas relacio-
nadas. Criei vários clips com as músicas. Confec-
cionamos quatro livros gigantes reaproveitando 
calendários antigos, confeccionamos vários cartazes 
e um livro de produção de texto, inclusive com 

uma crítica ao próprio ambiente escolar que está 
extremamente poluído. Fizemos vários cartazes com 
temas ecológicos. 

Plantamos mudas para estudar o solo. Recriamos 
as histórias dos livros. Os alunos se expressaram em 
forma de desenho e produção de texto. Todos os 
trabalhos foram executados com material reciclado

Os alunos conheceram e ampliaram o conhe-
cimento de temas como reciclagem, preservação, 
conservação, proteção, responsabilidade, interde-
pendência, sustentabilidade e os diferentes elemen-
tos que compõem o meio ambiente. 

Consegui, com esse projeto, desenvolver com os 
alunos o senso de responsabilidade e interação de 
cada um com o meio ambiente. Tenho certeza de 
que cada uma das crianças passou a se ver como 
sujeito construtor da história. Foi um projeto muito 
significativo. 

Concluindo, o projeto de Literatura da Escola 
Municipal Walter Fausto do Amaral foi redimensio-
nado, desde o ano passado, para uma aula signifi-
cativa e de formação do aluno cidadão, sem perder 
o objetivo pelo qual foi criado a princípio: formar 
uma geração de alunos leitores e apaixonados pela 
Literatura.
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MÚSICA: RELaXaMEnto 
E MoViMEnto na 
EDucação infantiL

cristiane Diniz oliveira 
Graduada em Pedagogia 

Maria Elza de Moura 
Pós-graduada em filosofia e Metodologia do Ensino Religioso

Silvania Maria de Jesus costa 
Graduada em Pedagogia

colaboradores: Luiz, kátia, fabiane, Luciene, Schirlene, Ruth, Eliza, ana Lú-
cia, Rosita, Maria Geralda, Daniele, Edna, Dina, Rita, andréia, kelle, Maria 
José, Geralda, Marlene, Joseny, heliana, Silvia, Giane, Maria francisca, 
Sinara, Graça, carmozina, Luciana e odair

“Trabalhar com música contribuiu para a formação humana de nossas 
crianças, favorecendo o aprendizado de maneira lúdica e criativa. Elas se 
perceberam autoras e produtoras de cultura.”

Assim começou...
A partir do interesse manifestado pelas crianças 

em atividades que envolviam música, surgiu a idéia 
de desenvolver um projeto que focalizasse o tema de 
maneira contextualizada e prazerosa.

A música é um elemento muito importante na 
educação infantil e um dos itens integrantes do Pro-
jeto político Pedagógico da escola. Essa linguagem 
faz parte do crescimento e do desenvolvimento da 
criança, estimulando a criatividade, autoconfiança, 
autoestima, linguagem oral, memória, o raciocínio, 
a socialização e expressão corporal e é indispensá-
vel no desenvolvimento harmonioso nos aspectos 

físicos, emocionais, culturais e cognitivos. 

Nossas expectativas...
Compreender a importância da música e de seus •	
elementos: harmonia, melodia, som, ritmo.
Expressar emoções e sentimentos através das •	
músicas.
Incentivar a socialização e integração entre as •	
crianças e educadoras.
Desenvolver o gosto e o prazer de dançar, cantar, •	
tocar e ouvir músicas.
Estimular a criatividade das crianças e a percepção •	
do movimento corporal a partir dos ritmos das 
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músicas.
Desenvolver a linguagem oral, ampliando seu •	
vocabulário, percebendo as rimas, expressando-se 
verbalmente através da música.
Valorizar a cultura popular favorecendo a integra-•	
ção família, escola e educadores.

O caminho percorrido
Solicitamos aos pais que enviassem por escrito 

letras de músicas que tinham o hábito de cantar 
para seus filhos e também sucatas para a construção 
da bandinha rítmica. Posteriormente, selecionamos 
as músicas que foram exploradas pelas educadoras. 
Para as turmas de 0 a 2 anos canções de ninar, turma 
de 3 anos cantigas de roda e as turmas de 4 anos 
músicas infantis.

Cada turma confeccionou um livrão com a letra 
dessas músicas que foi ilustrado pelas crianças 
utilizando variadas técnicas : desenhos, pinturas, 
colagens, recortes, picotes, dobraduras, etc. Cada 
funcionário registrou e ilustrou uma música para a 
confecção de um livrão. Cada um ficou responsável 
por ensinar a música para as crianças e educadoras 
na roda cultural, que acontece no momento de che-
gada das crianças.

O livrão da turma visitou a casa das crianças para 
que os pais pudessem cantar e apreciar junto com 
seus filhos. A família produziu um breve relato sobre 
essa experiência.

Construindo uma bandinha de sucata...
A bandinha rítmica é uma das mais ricas formas 

de expressão musical. Através da construção do seu 
próprio instrumento musical a criança desenvolve a 
acuidade auditiva, o senso rítmico, o controle motor, 
a autodisciplina, atenção e criatividade.

As crianças escolheram os instrumentos que 
gostariam de construir socializando-os em diversos 
momentos. Nos primeiros contatos das crianças 
com os instrumentos, elas ficaram maravilhadas e 
não conseguiam esperar sua vez, deixamos que elas 
tocassem a vontade, familiarizando-se com o nome 
do instrumento e a maneira correta de segurá-lo, 

fazendo um rodízio para que todas tivessem a opor-
tunidade de manusear todos os instrumentos.

Explorando a linguagem musical 
Atividades desenvolvidas no decorrer do projeto:
Trabalhar o texto oral, o vocabulário e a pronúncia •	
das palavras.
Cantar para as crianças estimulando a inteligência •	
musical: a sensibilidade, a entonação, o ritmo e o 
timbre.
Promover o movimento corporal direcionado e •	
livre, fazendo gestos, criando coreografias.
Exploração, expressão e produção do silêncio e •	
dos sons com a voz, o corpo, o entorno, e mate-
riais sonoros diversos.
Interpretação de músicas e canções diversas.•	
Brincadeiras de adivinhar qual é a música, através •	
de pistas ou mímicas.
Assistir a DVDs musicais.•	
Brincar de show de calouros.•	
Proporcionar momentos de alongamento e relaxa-•	
mento, com músicas clássicas e faz de conta.
Apresentação musical com teatro de fantoches.•	
Apresentação da bandinha de sucata para a co-•	
munidade escolar.

Concluindo...
A realização deste projeto proporcionou a parti-

cipação e integração de toda a comunidade escolar, 
foi gratificante ver o grande envolvimento de todos 
os funcionários, os que se foram e os que chegaram, 
o apoio dos familiares e a alegria das crianças em 
todas as atividades desenvolvidas, pois ao cantar ou 
tocar música, as crianças se comunicam e expressam 
seus sentimentos. Segundo Jaques Dalcroze, só a 
música é capaz de criar matizes de ordem emotiva 
que enobrecem os movimentos corporais e fazem 
deles os tradutores de nossos sentimentos.

É possível afirmar enfim, que trabalhar com mú-
sica contribuiu para a formação humana de nossas 
crianças, favorecendo o aprendizado de maneira 
lúdica e criativa, percebendo-se  autoras e produto-
ras de cultura. 
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no fuXico  
Da cuLtuRa PoPuLaR

Blandina Macedo  
Graduada em Educação física.

Luciana Matias  
Pós-Graduanda em Estudos africanos e afro Brasileiros.

“Quem me dera não perder a minha própria língua!...”
(Guimarães Rosa).

Licençá, licença, licença...

A Chegança...
O projeto “No Fuxico da Cultura Popular” é um 

desdobramento do Projeto Cirandarte, que nasceu 
da necessidade de desenvolver habilidades e compe-
tências específicas e gerais das linguagens da Arte e 
da Educação Física. Através do resgate de brinque-
dos e brincadeiras tradicionais; da introdução da arte 
cênica por meio de jogos e textos teatrais, parlendas, 
e demais signos da nossa cultura popular, tais como 
a “chegança” - tipo de encenação teatral de rua; da 
linguagem musical, dentro de brinquedos e brin-
cadeiras cantadas; da construção de instrumentos 
musicais com materiais específicos, pretendíamos 
contribuir no processo de desenvolvimento cognitivo 
e emocional do sujeito, fomentando o altruísmo, as 
relações interpessoais, bem como o conhecimento 
das especificidades de cada área de conhecimento 
envolvida nesse projeto.

Nesse sentido, as áreas de Educação Física e Artes, 
interdisciplinarmente com a literatura, despertaram 
os caminhos da percepção, possibilitando a captação 
de informações explícitas ou  subliminares contidas 
na formação da identidade do sujeito. 

A vivência de diversas formas de manifestação 
dessas linguagens enriqueceram, assim, a experiên-
cia e a visão de mundo, despertando curiosidades 
por novas informações, estimulando a imaginação 
para questionar o conhecido e buscar o novo, reco-
nhecendo a existência da crítica, da controvérsia e de 
diferentes pontos de vista.

O Projeto foi desenvolvido com os alunos do  3º 
ano do 2º ciclo.

O caminhar foi, realmente, a passos bem leves. 
Tínhamos que desenvolver habilidades específicas 
de cada linguagem e, ao final, criar uma harmonia 
entre elas. Ao desenvolvermos os jogos teatrais, 
observávamos a performance de cada  aluno quan-
to à expressão corporal, facial, entonação de voz e 
ritmo. As atividades de artes cênicas, após o término, 
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deveriam ser registradas no portfólio. Os estudantes 
deveriam descrever a atividade, criando um texto 
e ilustrando ao final. Percebíamos dificuldades nos 
alunos com questões referentes ao letramento. Foi 
a partir dessa observação, que introduzimos estilos 
de textos próprios da cultura popular tais como: 
parlendas, frases feitas, ditados, provérbios e adivi-
nhas. Buscamos, na biblioteca da escola, coleções de 
livros com essa temática, líamos com eles, e depois 
levavam para casa. Ficavam com o livro uma semana 
para que no próximo encontro pudessem apresentar 
uma pequena cena referente ao texto que leram. 
Era muito engraçado e gostoso  poder ver  algumas 
crianças bem tímidas, às vezes tentando apresentar, 
outras, mais “despachadas”, mas também tínhamos 
aqueles alunos que nada traziam. A travessia estava 
apenas no início. Após esse trabalho, introduzimos 
os textos teatrais. O processo era bem parecido, po-
rém , os textos eram maiores. Nessa etapa, fizemos 
um trabalho de campo no Galpão Cine Horto, onde 
assistimos uma aula espetáculo sobre a história do 
teatro. Os alunos se identificaram em muitos mo-
mentos, no contexto do espetáculo, com as aulas do 
projeto, além de ter sido um passeio muito divertido. 
Esse trabalho de campo foi de suma importância, 
pois contribuiu no processo de contextualização 
da história do teatro, seus estilos e personagens 
importantes. Obtendo esse conhecimento , os alunos 
puderam criar textos teatrais e desenvolvê-los no 
estilo teatral escolhido, fosse teatro de fantoches, 
de sombras ou palco. Como iniciamos nosso traba-
lho com textos referentes à nossa cultura popular, 

“Mestre não é quem sempre ensina, 

mas quem de repente aprende” 

(Guimarães Rosa)

“As razões de não ser. O que 

foi que eu pensei? Nas terríveis 

dificuldades; certamente, 

meiamente. Como ia poder me 

distanciar dali, daquele ermo jabão, 

em enormes voltas e caminhadas, 

aventurando, aventurando?” 

(Guimarães Rosa)

“...o real não está na saída nem na 

chegada: ele se dispõe para a gente 

é no meio da travessia.”
(Guimarães Rosa)

22



tivemos a intenção de apresentar um autor que 
fizesse referência à nossa temática. Apresentamos 
então alguns poemas de Guimarães Rosa, tirados de 
seu primeiro livro com esse estilo, o livro “Magma”. 
É certo que tivemos receio de que os alunos não 
compreendessem a linguagem de Guimarães Rosa, 
mas eles nos surpreenderam, destrinchamos o livro, 
fizemos um estudo sobre a vida e obra de Guimarães 
Rosa. Os meninos e as meninas acharam interessan-
te o fato de que o autor abandonou uma carreira 
promissora na medicina para  enveredar no universo 
da literatura. O autor apresenta uma peculiaridade 
ímpar: descreve não somente o sujeito sertanejo, 
mas também o cheiro do mato, da chuva, a melodia 
das cascatas das cachoeiras. Tudo isso faz  preservan-
do a linguagem da cultura popular. 

“A eu entrei na roda, eu entrei na 
roda dança...”

E foi entrando nessa grande roda , que montamos 
coletivamente o espetáculo de teatro de rua (che-
gança) intitulado; “No Fuxico da Cultura  Popular.” 

Essa montagem foi o resultado da coletânea de 
todas as ações desenvolvidas nesse percurso, no 
que se refere ao letramento, às linguagens da arte 
e da educação física. A trilha sonora do espetáculo 
foi retirada do repertório das cantigas de roda e a 
performance musical inspirada nos sons de nos-
sos tambores mineiros. A “Chegança”, enquanto 
resultado, nos  possibilitou momentos de profunda 
satisfação  e alegria. Primeiramente por sentirmos 
que a autoestima das crianças aumentou, estavam 

seguras, desenvoltas e felizes. A apresentação da 
“Chegança”na Mostra Literária coroou o nascimen-
to do grupo de Teatro de Rua da Escola Municipal 
Otacir Nunes Dos Santos. Sonhamos esse projeto! 
De parlenda  à frase feita, poesias e cantigas, muitos 
causos e crendices de retalhos e bordados, vamos 
tecendo e refazendo...

“ O Fuxico da Cultura Popular!”
“Vou ter que dar o braço a torcer e mamãe 
obedecer, mas de vez em quando não faz mal, 
improvisar ou pedir uma colher de chá.” (alunas 
Grauce Kelly e Elianai Cardoso)

“ Mas é preciso sair . 
Já é hora da noite deslizar para fora da furna, e 
subir desenrolando às voltas de píton ciclópico,  
para encaixar todos os anéis na altura, com 
milhões de escamas. Fosforecendo e o enorme 
olho frio vigiando...”
( Guimarães Rosa)
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As relações humanas são repletas de expressões 
de sentimentos, idéias e valores, que se evidenciam 
através de atitudes, das diferentes linguagens pre-
sentes no cotidiano das pessoas.

Na atualidade, as rápidas transformações que 
ocorrem em todos os aspectos de nossa sociedade 
vêm atropelando e modificando as formas de rela-
ções entre os grupos. As linguagens e atitudes que 
expressam stress, intolerância e violência se eviden-
ciam com frequência significativa, manifestando-se 
nos diversos espaços (em casa, na escola, rua, áreas 
de lazer e outros) e envolvem desde as crianças 
menores até os idosos. As pessoas estão adoecendo 
nas suas relações com o outro e consigo mesmas e, 
por isto, apresentam dificuldades de demonstrarem 
afeto, respeito e solidariedade.

Percebemos essas dificuldades em nossos alunos 
e, considerando que a escola é lugar de educação 
com vistas à formação humana como um todo para 
a convivência social – este projeto foi desenvolvido 

o hoMEM quE aMaVa caiXaS

caRLoS aLBERto aMaRo 
Graduação em Matemática

niuLanD PEREiRa Da SiLVa 
Pós-graduada em Psicopedagogia

SiMonE aLoiSia fERREiRa 
Pós-graduada em Educação ambiental

GRuPo DE tRaBaLho 
adriana aparecida P. Pinal 
ana Maria Ribeiro c. Melo 
celeste Márcia do E. Santo 
Sônia aparecida de Miranda 
Maria José Morais Murta 
ilma Lemos Silva Lima

“Investir nas relações,
investir na humanidade.”
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a fim de aliar a (s) leitura (s) à prática de reflexão 
e ações que facilitem a expressão de sentimentos 
como amor, carinho, respeito e solidariedade, como 
formas de prevenção das atitudes violentas entre 
nossos alunos.

Objetivos
Geral 
Utilizar leituras como ponto de partida para cons-

truir e reconstruir formas de expressão de idéias e 
sentimentos que valorizem a convivência em socie-
dade, prevenindo o bullying na escola e em outros 
espaços de relações pessoais.

Específicos
- Expressar-se de forma criativa e com eficiência, 

em diferentes situações, demonstrando respeito e 
afeto por si mesmo e pelo outro;

- Reconhecer a função social da leitura;
- Valorizar a leitura como fonte de prazer, en-

tretenimento, comunicação, cultura, informação e 
conhecimento;

- Produzir textos individuais e coletivos, consi-
derando a situação comunicativa (respeitando o 
gênero, leitor, objetivo, o contexto de circulação) e 
as regras gramaticais e ortográficas, esperadas para 
a faixa etária;

- Relacionar os assuntos dos textos lidos e escritos 
entre si e com os conteúdos estudados nas diversas 
disciplinas (Português, Matemática, Ciências, Arte, 
Geografia, História, Educação Física, Prev);

- Identificar formas geométricas presentes nos 
espaços de uso cotidiano, refletir sobre o porquê 
do uso de cada uma em determinadas situações e 
utilizá-las como portadoras de expressão de carinho 
e afeto.

Público alvo 
Alunos de turmas do 1° e 2° ano do 2° ciclo, pri-

meiro turno, da E. M. Professora Maria Olintha.

Caixas e caixas... Uma história... 
Nossas histórias e... Muito afeto!
Nosso ponto de partida, O HOMEM QUE AMAVA 

CAIXAS, de Stephen Michael King,  é um livro que 
conta a história de um pai que amava o filho, mas 
não conseguia expressar seus sentimentos através 
de palavras. Então, ele começou a construir brinque-
dos com caixas de papelão para o filho e, através 
de brincadeiras, eles compartilhavam o afeto que 
sentiam um pelo outro.

As turmas foram reunidas uma a uma na biblio-
teca. Uma caixa de papelão com o livro dentro foi 
passada de mão em mão. Depois da socialização do 
conteúdo do livro (inclusive em telão), foi exposta a 
proposta do projeto para que os alunos sugerissem 
outras atividades.

A empolgação foi nos envolvendo a cada ativida-
de. Uma aluna sugeriu que “O homem que amava 
caixas” fosse lido em família. Isso aconteceu e cada 
família escreveu o seu próprio livro dizendo das suas 
formas de expressar afeto.

Outros livros e textos relacionados foram lidos 
pelos alunos, como: “Diferente, sim. E daí?” – Mari-
lia Cordovil; “Macaquinho” – Ronaldo Simões; “ As 
tranças de Bintou” – Sylviane A Diouf; “Um outro 
jeito de voar” – Gilberto Mansur, “ E eu com isso?! 
– Aprendendo sobre respeito” – Brian Noses e Mike 
Gordon; “ O carteiro chegou”; “ Os três porqui-
nhos” – Bia Villela; “A viagem de uma carta”-Andréa 
Guimarães; Clássicos da literatura (Chapeuzinho Ver-
melho, Branca de Neve, Aladim, Os três porquinhos, 
João e Maria, Rapunzel) e outros textos.

A partir das leituras e dos vídeos assistidos 
(“Donald no país da matemática” e “ Vista a minha 
pele”), as demais atividades foram acontecendo:

Correio elegante – produção de textos para pre-•	
sentear colegas dentro de caixas construídas pelos 
próprios escritores;
Trocas de correspondências (cartas) entre os cole-•	
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gas da turma;
Dinâmicas de grupo;•	
Produção de livros com gêneros textuais variados •	
(e formas diversas) sobre o tema em foco no pro-
jeto, alguns deles incluindo assuntos em foco na 
sociedade, como a Dengue.
Geometria e afeto na cozinha – mãe faz pão junto •	
com os alunos que, além do momento de con-
fraternização, aprendem formas geométricas e 
transformações químicas, com prazer.
Estudo das figuras sólidas (construção, planifica-•	
ção, características, usos);
Visita ao supermercado próximo para análise do •	
uso das formas geométricas nas embalagens;
Organização e apresentação de teatro de mario-•	
netes sobre a história da geometria;
Construção de dicionário de matemática•	
Construção de personagens principais (bonecos e •	
carrinhos);
Participação da III Mostra literária com exposição •	
dos trabalhos construídos ao longo do desenvolvi-
mento do projeto.

Mudanças aconteceram...
Frutos colhidos. E as sementes 
não param de se espalhar!

Prazer de ler, recomendar e escrever livros

Eu recomendo...
O livro “Lin e o outro lado do bambuzal” 

porque ele fala de amizade e perseverança. Lin 
tentou se transformar, mas não conseguiu. Mas, 
a menina Kume continuou sua amiga, mesmo 
ele sendo diferente.

Milena, 9 anos

Eu recomendo os livros:
O jardim de Emily•	
Rita não Grita•	
A pomba da paz•	
Um mundinho para todos•	
O menino Maluquinho•	
Dois amores•	
Porque eu li e gostei.•	
Yasmin Almeida Ponciano, 9 anos

LEITURA EM FAMÍLIA
“O homem que amava caixas é uma história 

pequena, mas que ensina as pessoas uma ma-
neira simples de demonstrar o amor, o carinho 
e o afeto de uma pessoa pela outra. 

Existem várias famílias que não sabem 
demonstrar o amor: não se abraçam e nem se 
dão um bom dia. Com a leitura desse pequeno 
livro, vão aprender como demonstrar amor.”

Ana Luisa Gomes e Família

Gosto pela Geometria

Demonstrações de respeito e afeto pelos colegas

Participação das famílias nas produções de 
livrinhos dos alunos
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E assim, como numa gestação, o tempo da espera 
trouxe a expectativa do que viria.

Concepção / processo
Vale ressaltar que, desde o início do projeto, 

houve o envolvimento e a participação das crianças. 
Assim, à medida que o trabalho avançava foi neces-
sário elaborar um cronograma para agendarmos os 
encontros e as atividades propostas.

Percebemos que as brincadeiras teriam um signifi-
cado maior se a poesia fosse aliada à sua prática.

POESIAS E 
BRINCADEIRAS: 
aS MiL E uMa 
facES...

andréa Juliana costa 
Graduada em Pedagogia, Pós-graduada em arte-educação e Psicomotri-
cidade

iara Maria neves da Silva 
Pedagoga, Pós-graduada em Psicopedagogia

Marli de oliveira castro Silva 
Graduada em normal Superior, Pós-graduada em Psicopedagogia

crianças participantes: aline, ana Júlia, camilly, cecília, Daniel, Diogo, 
Emylle, igor, isaque, João Victor, Joyce, kaíque, ketley, Larissa, Laurieny, 
Lucas, Matheus, orestes, Ryan, Samuel Santos, Samuel ferreira, Sofia, 
willian e Yasmin.

“Fomos brincando e aprendendo ao mesmo tempo” 
Ketley

No imaginário poético...
Durante o 1º semestre de 2009, na Escola Muni-

cipal Professor Hilton Rocha – Anexo Tropical surgiu 
o projeto que seria desenvolvido, em parceria, por 
duas educadoras. O propósito foi compartilhar o 
trabalho organizado em sala de aula, com o traba-
lho desenvolvido durante as atividades de corpo e 
movimento.

Dessa maneira, buscávamos oferecer tempo e es-
paço para a educação poética das crianças do 1º ano 
do 1º ciclo, aliado ao prazer das brincadeiras infantis.
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Trabalhar poesia brincando, ou melhor, brincar 
com a poesia através do resgate das brincadeiras 
infantis e da confecção dos brinquedos, proporcio-
naria, além do contato com o texto poético no seu 
aspecto mais formal, um encontro com a realidade 
que o circunda, possibilitando o despertar da sensi-
bilidade estética e a conscientização de si mesma e 
do mundo no qual a criança se insere.

Diante do que foi pensado, elaboramos atividades 
que atrelavam a organização sequencial necessária, 
com o objetivo lúdico do trabalho.

O ordenamento passou pela diversidade e vivên-
cia prática. E assim ficou selecionado:

Exposição de jogos e brinquedos 
trazidos pelas crianças Catavento

Gira... gira... gira...

Material de apoio: Livro “Saco 
de brinquedos” – Carlos Urbim 
oferecido às escolas através do 
kit escolar 2009.

Produção da capa do DVD: O vídeo produzido 
buscava demonstrar algumas brincadeiras 
correspondentes às poesias trabalhadas 
e o registro dos momentos durante o 
desenvolvimento do projeto. É importante 
enfatizar que foi realizada a entrega do DVD 
para cada criança participante.
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Recital de poesia: A “Quinta 
Poética” realizada semanalmente 
possibilitaria a criança declamar 
uma poesia de sua própria escolha.

Isaque: “Foi muito legal descobrir que também sabia fazer poesias”.

Joyce: “No dia de poesia a aula ficava mais gostosa e passava rapidinho”.

Lucas: “Aprendemos um montão de brincadeiras que não conhecíamos!”.

Samuel: “Adorei a pipa que o papai fez”.

Willian: “Gostoso mesmo era ouvir todos fazendo a leitura da poesia em voz alta”.

Yasmin: “Era uma festa na hora de ilustrar a poesia”.

Ketley: “Fomos brincando e aprendendo ao mesmo tempo”.

Bambolê: Exige destreza e rapidez.

Foguetinho 
Upa! Lá vai ele!

Construção de poesias pelos 
(as) próprios (as) alunos (as)

Cinco Marias: As pedrinhas... 
sólidas e leves.

DEPOIMENTOS DAS CRIANÇAS
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Casinha
Meu brinquedo preferido
é brincar de casinha.
Gosto de fazer comidinha,
também de brincar com boneca
e com minhas amiguinhas,
gosto de jogar peteca.
  (Laurieny)

CONSTRUÇÃO DE POESIAS PELAS CRIANÇAS

Bola 
Minha bela bola
com ela eu me divirto
chuto para lá e para cá
direto para o gol.
Oh! Que loucura!
  (Samuel Santos)

Meu ursinho
Quando estou em casa
ele fica feliz,
quando saio de casa
ele fica triste,
ao lhe dar sopinha
ele gosta da comidinha.
  (Emylle)

Sou uma criança
alegre e brincalhão.
Gosto de brincar 
com os meus carrinhos
no quintal da minha casa.
Fico muito contente,
porque tenho como brincar.
  (Samuel Ferreira)

Elástico
“Biscoito de Letrinhas” produzido 
na casa da professora Marli

Peteca: Parece fácil! Mas não é!

Bola de sabão: Se desfaz tão 
rápido. Que pena!

Pipa: O voo da liberdade que a 
infância proporciona.

E quando chega o pôr do sol...
Avaliar faz parte do processo de ensino e apren-

dizagem. Dessa forma, é fundamental a transfor-
mação da nossa prática. 

Atentas aos nossos propósitos, percebemos que 
o projeto proporcionou uma melhoria na socia-
lização dos(as) alunos(as), ampliou o prazer pela 
leitura, além de estimular a produção dos textos 
e propiciar o desenvolvimento da criatividade nas 
produções escritas das crianças.
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Tijolo por tijolo num desenho sólido, um certo 
arquiteto poeta construiu em quatro décadas uma 
das mais completas obras da música brasileira. 
Como conhecer esse “caro amigo”? Sua construção? 
Falar sobre ele? Entender seus amores? Suas Rosas, 
Carolinas, Beatrizes... seu cotidiano... a roda viva da 
sua vida? A história, a política, a poesia, o protesto... 
tudo junto numa panela só... tal qual uma feijoada 
completa! O que será que nos acontece ao ouvirmos 
suas canções? Algo à flor da pele... à flor da terra...

Existem maneiras simples e complicadas de se 
ouvir Chico Buarque. Falar sobre Chico, e sobre essas 
várias maneiras de ouvi-lo, é que são elas... Assim 
começou nosso desafio: apresentar esse artista a 
uma geração que, em sua grande maioria, não pôde 
desfrutar desse banquete brasileiro de poesia em for-
ma de música: CHICO BUARQUE DE HOLANDA...

FALANDO DOS PORQUÊS
Durante a montagem do “A cada momento... 

amores e histórias de cinco décadas”, espetáculo 
anterior a este, quando estávamos estudando as 
canções de protesto com nossos estudantes, perce-
bemos o interesse e sentimos necessidade de apro-
fundar um pouco mais na obra de Chico Buarque. 
Entretanto, não era possível, naquele momento, 
devido à abrangência da montagem. Resolvemos, 
então, fazer isso numa outra oportunidade e ela 
surgiu no ano seguinte. Retornamos o assunto e, 

assim, nasceu a proposta de construir um espetácu-
lo que perpassasse pela obra de Chico, levando os 
alunos a conhecer de forma mais profunda sua obra 
e seduzindo seus ouvidos a esse estilo de música. 
Despertamos, dessa forma, o gosto por um trabalho 
musical mais elaborado, tanto na letra quanto na 
melodia, fazendo-os perceber as quebras de rit-
mo, as dissonâncias, as mudanças de tonalidade, a 
cadência da letra na melodia, as silabadas, o sentido 
figurado da linguagem (metáforas) e o caráter crítico 
de suas letras.

Nosso objetivo foi levar ao conhecimento dos alu-
nos a trajetória do artista Chico Buarque de Holanda. 
Assim como o caráter político de suas letras, a poesia 
única, a forma de escrever, as críticas e inferências 
em relação à natureza humana e ao comportamento 
social. Discutir  a visão de Chico sobre o universo 
feminino, a importância desse artista no contexto 
político do país e no panorama geral da música bra-
sileira e mostrar outras referências artísticas que não 
fazem parte do cotidiano dos alunos também eram 
nossos objetivos.

COMO ACONTECEU...
O desenvolvimento do trabalho perpassou pelas 

seguintes etapas: debates, exposições e contextu-
alização histórica sobre o autor e sua obra; leitura, 
análise e seleção de músicas de Chico através do 
manuseio de encartes de vinis, CD’s, bem como de 

adriana alves fonseca 
Pós-Graduada – Puc/MG 
Graduada em Educação física - ufMG

carolina faria Baptista 
Graduada em história - Puc/MG

Marilda Ramos aguilar 
Graduada em Letras - Puc/MG

nádia Rodrigues dos Santos da cruz 
Graduada em Licenciatura em Desenho e Plástica – uEMG

“Assim começou nosso desafio: apresentar este artista a uma geração que, 
em sua grande maioria, não pôde desfrutar deste banquete brasileiro de 
poesia em forma de música: CHICO BUARQUE DE HOLANDA...”

“o quE SERá? 
quE SERá...
À fLoR Da PELE”
PRoJEto caMaLEão
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documentários e clipes. A escolha das músicas foi 
baseada em duas temáticas: o viés político e como 
Chico trabalha o universo feminino. Deste recorte, 
selecionamos as músicas Roda Viva, João e Maria, 
Beatriz, O que será... à flor da pele, Cotidiano, Feijo-
ada Completa, A Rosa, Construção e Cálice. Busca-
mos, também, trazer para os alunos, versões dessas 
músicas interpretadas por artistas que se sobressaem 
atualmente, na tentativa de conciliar a obra traba-
lhada, que para a maioria se fazia distante, a fontes 
com as quais eles pudessem se identificar. 

A reenturmação dos alunos nas oficinas e nos 
ensaios foi pautada no interesse dos mesmos em 
desenvolver os “personagens” trazidos por Chico, 
nas nove músicas selecionadas. Essa participação 
se constituiu desde a produção de coreografias e 
performances, até a criação de figurinos e cenário, 
o que deu toda a tonalidade das “cores” do espetá-
culo.

O QUE DEU CERTO
A concorrência com os meios de comunicação 

em massa, que exercem grande sedução e trazem 
modismos comportamentais, foi um grande desafio. 
A nossa função foi levá-los a perceber a influên-
cia desses modismos e conhecer outros universos 
musicais. Conseguimos avaliar de forma positiva o 
crescimento e a interação dos estudantes envolvidos 
com a proposta de conhecer CHICO BUARQUE. É 
visível o avanço dos alunos quanto à percepção e à 
interpretação do período histórico brasileiro que se 
inicia durante o Golpe Militar de 1964, entrelaçando 
algumas letras de protesto do autor com algumas 
críticas cabíveis à realidade que os cerca atualmen-
te. Dessa forma, o Camaleão trabalha e influencia a 
autoestima e a desinibição dos estudantes, fazendo 
com que eles se sintam os “principais atores” no 
processo de aprendizagem, apropriando-se da escola 
como espaço de verdadeira identidade.

As apresentações não se configuram como objeti-
vo principal, mas são resultados de várias etapas de 
trabalho e é a partir desses momentos que os estu-
dantes conseguem a tão desejada visibilidade social.

Escala de Trabalho

Mestres de Obras
Adriana Alves Fonseca
Carolina Faria Baptista
Marilda Ramos Aguilar
Nádia Rodrigues dos Santos da Cruz

Operários
Adrienne da Ailva Lopes
Amanda Andrade
Brunea Santos
Douglas de Oliveira
Emyle Rayane Silva
Gláucia Pires
Gustavo Martins
Hugo Giovane
Jéssica Thayrine
Keury Ramos
Layslayne 
Lívia Muniz
Lorena Vask
Lorrayne Kethlyn
Lucas Felipe Babeto
Lucimar Maria da Silva
Marcos Vinícios Santos
Mariana Oliveira
Marina Mara Araújo
Matheus Faustino
Milene Cristina Oliveira
Pablo Estevão Oliveira
Rafaela Stefânia França
Tainara Amanda Viero
Victor Custódio de Oliveira
Wanderson Lucas Paulino
Warley Gomes Andrade
Wesley Faustino
Yarine Cristina da Silva
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O projeto de leitura/produção literária: Ler – Mui-
to Prazer foi desenvolvido pelos alunos do 2º Ano do 
3º Ciclo, que moram no entorno da Cidade Indus-
trial. Todos eles estão vivendo as inseguranças com a 
perda da infância... Todos eles sofreram, mesmo que 
de forma diferente, com as inundações de janei-
ro... Quatro alunas já enterraram suas mães e dois 
sentem o vazio do desaparecimento de seus pais... 
Por esses motivos, as diferentes e dolorosas perdas 
comuns tornaram-se o eixo deste projeto.

Através do estudo de textos jornalísticos, crônicas, 
poesias, memorial, diários, artigos, músicas, filmes... 

PRoJEto: LER - Muito PRazER!

cláudia Lopes Pereira 
Graduada em Letras

flávia Miranda de Paiva 
Graduada em Letras

Maria cristina Passos ferreira 
Graduada em artes

natália álvares da Silva e Silva 
Graduada em Pedagogia

A literatura ampara o homem para viver bem suas alegrias, 
seus afetos, seus medos, suas incompletudes!
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nossos alunos se fortaleceram para a elaboração de 
seus lutos pessoais. 

Os trabalhos foram divididos em três etapas, 
sendo:

1. PERDAS MATERIAIS
Foram realizadas várias atividades com a temá-

tica “chuva”, enfatizando os estudos dos gêneros 
textuais, como por exemplo, o poema concreto de 
Arnaldo Antunes: A chuva. Logo após a leitura, os 
estudantes fizeram um painel de poesias concretas 
intitulado “Vai chover poesias”.

A discussão abriu espaço para desenvolver uma 
série de atividades, como uma pesquisa sobre o 
concretismo e a criação, pelos próprios alunos, de 
poemas concretos.

Com base nessa frase, iniciamos o estudo do 
gênero memorial. Os trabalhos foram estruturados 
tendo como suporte o texto de Rubem Braga: “As 
enchentes da minha infância”. 

Memórias ou lembranças?
Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, me-

mória é “aquilo que ocorre ao espírito como resulta-
do de experiências já vividas.”

Então, pedimos que registrassem 
suas memórias.
Com a temática “Perdas e reconstruções” foi 

proposto um trabalho de representação. Apresen-
tamos a família que perdeu tudo na enchente do 
final de ano (bonecos). A partir desse momento, 
falamos  da migração e os estudantes fizeram  os 
registros de dados dos personagens, tais como: de 
onde vieram; nome; idade; profissão; habilidades, 
dentre outros.

Foi entregue um dos membros da família para 
cada grupo que ficou encarregado de cuidar: dar 
moradia, comida, roupas, levar ao médico, colo-
car na escola,  atualizar as vacinas dos menores, 
levar para conhecer a cidade de Contagem, ajudar 

“A vida não é a que a gente vive, e sim a que a gente recorda, 
e como recorda para contá-la.” Gabriel Garcia Márquez.
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os maiores a procurar um emprego, inseri-los em 
programas do governo, etc. Em seguida, pedimos 
que os grupos escrevessem, no diário, os aconteci-
mentos.

Situação inicial x situação final
No encerramento, foi feita uma festa de confra-

ternização e socialização. Pedimos que os integran-
tes dos grupos nos relatassem alguns fatos, tais 
como: A vida melhorou? O que foi feito? Como está 
a família agora? Vocês conseguiram inseri-los na 
sociedade?

2. PERDAS AFETIVAS
Além das perdas já citadas, o pré e o adolescente 

enfrentam grandes conflitos, próprios da fase de 
formação.

Nesta etapa foram trabalhados, também, vários 
gêneros, tais como anúncio publicitário, crônica 
argumentativa, artigo de opinião, entrevista, dentre 
outros. 

A partir do texto “A morcega” de Walcyr Carrasco, 
foi proposto um debate acerca das transformações 
do adolescente.

Sequenciando, foi realizada uma crônica argu-

mentativa inspirada nas informações contidas no 
texto jornalístico “Inocência Perdida”,  “A informação 
veste hoje o homem de amanhã” de Carlos Eduardo 
Novaes e “Insegurança” de Contardo Calligaris.  Os 
estudantes tiveram oportunidade de apresentar os 
seus posicionamentos.

Apresentamos o texto: Eu sou “normal”, de Adélia 
Chagas.

Ser radical é coisa do passado. Hoje, muda-se de 
tribo o tempo todo.

A turma participou de um grande debate com 
argumentos e contra-argumentos.

Tema do debate: “Você concorda com a opinião 
de que os adolescentes de hoje têm uma identidade 
transitória, vivem na era do camaleão”?

O conto “Fragmentos”, de Nanna Fortes, nome 
fictício de Natália Álvares, foi um ponto marcante 
para os estudantes, pois o texto foi baseado em fa-
tos reais e a construção fez menção a anos passados, 
de 1938 a 1971. Por isso, foi necessária uma contex-
tualização de época. 

Natália deu uma palestra para os alunos sobre a 
história. Foi utilizado o livro: A história e a vida de Mi-
nas em retrato, publicação do Jornal Estado de Minas.

Logo após, cada aluno recebeu uma parte para 
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leitura, ou seja, a leitura se deu de forma fragmen-
tada. 

Na oportunidade, foram estudadas letras de músi-
cas que traduziam o período da Ditadura, Angélica e 
Meu Caro Amigo de Chico Buarque.

Assistir ao filme “Zuzu Angel” foi de importância 
fundamental, uma vez que os estudantes puderam 
visualizar cenas muito próximas às descritas no con-
to “fragmentos”. 

Outros trabalhos realizados: Ilustração  de acordo 
com o entendimento; entrevista com a autora Nanna 
Fortes; confecção de um convite para o “Bate papo 
com a autora”; confecção de um cartão de agra-
decimentos à autora; apreciação final do trabalho, 
englobando todo o processo.

3. PERDA DA INFÂNCIA
Brincar é um ato mágico de tornar real o que 

existia na imaginação. 
A perda da infância se tornou banalizada, uma vez 

que o cenário constituído por crianças nas ruas; sem 
a presença dos pais; que passam grande parte do 
tempo em frente ao computador, LAN House, dentre 
outros, se tornou parte do cotidiano. Muito se fala 
desses meninos e meninas que abandonam as brinca-
deiras e “pulam” uma parte fundamental da vida.

Nessa etapa, foram apresentadas as possíveis 
causas e consequências dessa perda.

Os gêneros, novamente, foram enfatizados. Atra-
vés do artigo: Criança feliz, feliz a brincar, publicado 
na Revista Veja de 21/02/07, foram propostas algu-
mas atividades. Dentre elas, a escrita de um artigo: 
Por que é importante brincar? 

No contato com a  entrevista As crianças têm 
de brincar mais, publicada na Revista Época de 
10/02/08, os alunos puderam exercitar a capaci-
dade de transformar  uma entrevista em artigo de 
opinião.

Partindo do texto de Roseana Murray, Classi-
ficados Poéticos, os estudantes criaram anúncios 
literários. Foi criado um mural de classificados. Essa 
atividade desencadeou mais outras três: o sorteio 
do amigo-livro, em que cada aluno emprestou um 
livro para o colega. A criação de dois brinquedos: o 
“pote de fantasia” e o “bilboquê” e um trabalho de 
campo: visita ao Museu dos Brinquedos.

Enfim, falamos, lemos, vimos e ouvimos sobre 
as perdas entrelaçadas ao amor, ao terror, à amiza-
de, ao humor... Através de vários gêneros: contos, 
causos, poemas, crônicas, artigos, reportagem, 
anúncios... Claro, sem esgotar os assuntos, mas mos-
trando sentimentos, tão importantes hoje. Afinal, 
o homem pode visitar a Lua e, brevemente, poderá 
morar em outros planetas, passear pelas estrelas ou 
povoar um satélite nem sequer descoberto ainda. 
Porém o que ele sempre será é um homem. Com 
todas as alegrias, amores, medos, angústias trazidas 
pelas suas inevitáveis e humanas perdas. Contudo, 
a literatura ampara o homem para viver bem suas 
incompletudes!
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SacoLa Do SaBER-intERação 
faMíLia LitERatuRa.

ana carla carvalho de Souza Martins 
Graduada em Pedagogia - Puc/Minas

érica fabiana Beltrão Pereira 
Pós-graduada em Educação infantil e Psicopedagogia

Mary Luzia de alvarenga araújo 
Pós-graduada em Pedagogia Empresarial

haidée de almeida costa 
Pós-graduada em alfabetização e Letramento

Como é bom compartilhar experiências de leitura em família 
como desejo de entreter, informar, confortar e inspirar.

APRESENTANDO OS PERSONAGENS...
O Cemei Icaivera foi uma conquista da comuni-

dade pelo Orçamento Participativo, demonstrando, 
assim, a valorização e importância da Educação 
Infantil para todos.

Somos representados por um lindo e grande pé 
de jatobá situado bem no centro da instituição.

A comunidade está sempre presente, participando 
ativamente sendo solicitada ou não. Ajuda , sugere, 
critica sempre com o objetivo de crescimento e bem 
estar dos seus filhos.

As turmas são compostas por crianças de 5 anos 
e são todos muito espertos, amáveis e participativos. 
E contando com a junção de todos esses fatores 
resolvemos desenvolver este projeto que promove o 
encontro família-literatura.  

 
ASSIM INICIA A HISTÓRIA... 
A literatura infantil, que conforme a idéia de Ce-

cília Meireles “... é um exercício de poesia e beleza, 
que é escrito para qualquer pessoa e que possa 
agradar a criança”, permite através do autoestra-

nhamento a reflexão e a análise que, em conjunto 
com a escola, contribui para a formação da criança, 
despertando interesse, mobilizando a imaginação, 
concentração, oralidade, criatividade e, sobretudo, 
pode conseguir desequilibrar e formar novas estru-
turas que levem o sujeito a pensar com criatividade 
e elaborar opiniões próprias, gerando, por fim, a 
aprendizagem.

A criança, que muitas vezes chega à escola sem 
conhecer a literatura e o livro, tem a oportunidade 
de relacionar-se com novas possibilidades de cres-
cimento. Sendo assim, a escola é um espaço para 
estabelecer uma relação direta entre literatura, livro, 
criança, família.       

COM ISSO ESPERAMOS...
Abrir as cortinas do mundo para uma platéia dos 

que buscam a construção do ser como sujeitos de 
uma sociedade; 

Seduzir os pequenos leitores em formação, de 
modo tal que lhes propicie condições de se tornarem 
“leitores de verdade” para o resto de suas vidas.

Oferecer à criança conhecimento sobre os dife-
rentes tipos de textos, para que ela possa escolher, 
espontaneamente, aquele com que terá mais afinida-
de, pois um leitor se forma de diferentes maneiras;

Compartilhar experiências de leitura em famí-
lia, como desejo de entreter, informar, confortar e 
inspirar;

Trabalhar o valor de leitura através do exemplo, 
que é uma ótima maneira de educar.
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PELOS CAMINHOS DESSA HISTÓRIA...
Em primeiro lugar vale ressaltar que a literatura 

deve ser usada como meio para pensar a realidade 
e não vê-la como algo imutável, com regras a serem 
obedecidas.

Cada turma recebe uma sacola confeccionada 
de tecido ou TNT caracterizada com o título deste 
projeto.

Em seguida se faz uma apresentação da “ sacola 
do saber”, incentivando as crianças para o mundo 
mágico da literatura infantil. Ler livros da literatura 
infantil é descobrir a passagem para um mundo não 
só de fantasias, mas também de realidades. 

“Quem já se imaginou calçando um sapatinho de 
cristal ou levando docinhos para vovó? Quem quer 
ser uma princesa ou ser beijada por um príncipe?”

Seguimos explicando que essa sacola contém um 
livro. Ele conta uma história muito interessante. A 
sacola será sorteada para uma criança que poderá 
levá-la para casa no final de semana.

Uma pessoa da família fará a leitura da história 
para criança. Neste momento, a família estará reuni-
da e poderá convidar outras pessoas para comparti-
lhar desse momento.

Junto com o livro, vai um caderno que serve para 
a família registrar como aconteceu o processo em 
casa (quem estava presente, quem fez a leitura, o 
que acharam desse momento, se houve algum fato 
ou mudança pessoal marcante) demonstrando, 
assim, que o objetivo não é o registro do reconto da 

história e sim esse momento da contação oral em 
família. A criança poderá fazer desenhos, fantoches, 
ou cartazes para ilustrar a história lida.

Na semana seguinte, no dia determinado pela 
professora, a criança deverá contar para sua turma a 
história lida em casa. A professora organizará a tur-
ma para ouvir a história usando espaços como pátio, 
refeitório ou sala de multiuso, mediante planejamen-
to feito.

 
E VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE...
O ponto de partida para a avaliação é:
A função da literatura infantil será efetivada? Ou 

seja, as crianças serão levadas a refletir a realidade, 
desmontando-a na busca da formação de opiniões 
críticas que questionem a situação real em que se 
vive?

As famílias demonstraram interesse em participar 
da proposta?

O projeto “Sacola do Saber” tem como função, 
através dos registros que serão feitos pela família, 
proporcionar momentos de reflexão sobre temas 
como inclusão, respeito à diversidade cultural, meio 
ambiente, entre outros.

Assim, podemos concluir que além de propor 
um novo caminho a ser seguido pela instituição de 
educação infantil, este projeto possibilitara um movi-
mento para o acesso à leitura como direito de todos, 
para um contínuo de aprendizagem, para a forma-
ção de crianças pensantes e para o lazer literário.
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 ViaGEM ao MunDo  
 MáGico Da LitERatuRa 

Maria das Graças dos Santos 
Graduada em Pedagogia, Puc-MG

Maria Gonçalves de oliveira 
Magistério

kátia aparecida de Paula 
normal Superior

 “É na relação com o meio que a criança se desenvolve, construindo 
 e reconstruindo suas hipóteses sobre o mundo que a cerca”. 
 Jean Piaget 

A escola, a sociedade e as relações inter-
pessoais são fontes de formação de cultura, 
portanto, é nosso dever formar cidadãos críti-
cos, capazes de atuar e intervir na sociedade. 
Assim, levando em conta a dura realidade que 
enfrentamos, pobreza, desemprego, fome e 
violência e algumas dificuldades de aprendiza-
gem apresentadas por nossos alunos, propu-
semos um trabalho diferenciado de literatura, 
pelo qual o mundo da criança fosse respeita-
do, em suas fantasias e sua ludicidade. Para 
que a criança se desenvolva como pessoa 
crítica é necessário respeitar sua infância com 
propostas pedagógicas adequadas, que criem 
possibilidades de desenvolver sua capacidade 
intelectual. Partindo desse paradigma elabora-
mos um projeto de literatura que visa incenti-

var a alfabetização e o letramento no 1º ciclo.

O foco deste trabalho literário é a ludi-
cidade como prática pedagógica, tendo 
como principais objetivos:

Estimular o gosto pela literatura;•	
Propiciar o contato com o vasto material de •	
literatura;
Escrever as próprias histórias;•	
Desenvolver a habilidade de contar histórias, •	
contando-as com naturalidade;
Ampliar as experiências, desenvolver o voca-•	
bulário e enriquecer a imaginação;
Despertar reflexões sobre ética, moral, •	
solidariedade, cidadania e atualidades, entre 
outras;
Despertar emoções.•	
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Diretrizes Metodológicas
Tudo começou assim...
Primeiro com leitura dos clássicos da literatura in-

fantil feita pela professora em sala de aula. A profes-
sora fazia a contação de histórias e os alunos faziam 
o reconto. Logo em seguida, trabalhou-se com leitu-
ra de texto-imagem: os estudantes liam as histórias 
de acordo com as ilustrações. As histórias que mais 
emocionavam eram escolhidas pelos estudantes e 
recontada por um deles, em sua própria turma. 

Os estudantes faziam, também, comparação das 
personagens: 

“Como é o lobo da história de chapeuzinho ver-
melho? E o lobo da história dos três porquinhos?”

“Se você fosse um personagem dessa história, 
como agiria?” (discutíamos sobre as atitudes de cada 
personagem).

“Se você fosse o autor desta história como seria o 
final?” Dessa forma, os estudantes eram incentiva-
dos a interagir com a história. Cada turma escreveu 
convites, bilhetes e fizeram propagandas sobre os 
livros lidos (para divulgar ou convidar outra turma a 
participar da leitura ou contação de histórias).

Criamos receitas: “vamos imaginar que o chapeu-
zinho vermelho, além de levar os doces para a vovó, 
levou também uma receita”.

Discutimos com os alunos sobre o gênero textual, 
listávamos os ingredientes.

Produzimos histórias coletivas e individuais.
Então aconteceu a grande festa.
Apresentamos uma peça teatral: Alice saiu do País 

das Maravilhas e encontrou com outras personagens 
dos clássicos infantis. A personagem interage com 
chapeuzinho vermelho, A Bela Adormecida, Branca 
de Neve, até chegar à recente história do Menino 
Maluquinho, que fica fascinado com esses persona-
gens...

E a viagem continua... Ninguém melhor que os 
próprios personagens para divulgar a grande novida-
de. ... Emília e A Bonequinha Preta chegam trazendo 
um tesouro: os livros de literatura do kit escolar. Nes-

se momento os novos livros foram apresentados e os 
estudantes ficaram muito entusiasmados e curiosos 
para conhecer essas histórias.

A festa continua com o nosso Pequeno Contador 
de histórias prendendo mais ainda a atenção de 
todos com a história “A Tartaruga e o Leopardo”, do 
livro os Bichos da África... Foi emocionante... Cente-
nas de olhinhos fixos e ouvidos atentos 
na história contada por ele, com rique-
za de detalhes. 

Terminamos com uma história 
contada pela professora Graça Santos 
“O Tesouro da Aranha”, também do 
livro Bichos da África do autor Rogério 
Andrade Barbosa.

Avaliação do Processo
O projeto foi elaborado para ser 

avaliado durante todo o período letivo, 
levando em conta três etapas:

Sensibilidade
Atividades realizadas pelo professor, 

lendo para os estudantes e incentivan-
do o sentir.

Envolvimento nas 
atividades propostas
Leitura, dramatização espontânea, 

produção de histórias, contação de histórias com 
cenas.

Produção de resultados
Encenação, produção e contação de histórias, 

realizadas pelos estudantes.

Palavra final
Durante todo o processo, a participação das 

bibliotecárias, da direção, da equipe de apoio pe-
dagógico e da supervisão foi fundamental para ao 
sucesso do trabalho.

Marco Túlio Bigão de 
apenas 7 anos.

40



Marco Túlio Bigão de 
apenas 7 anos.




