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aPRESEntação
A vida da população negra no Brasil foi durante séculos construída pela precarieda-
de de condições e marcada pela luta por liberdade (civil, política, religiosa, social) 
nas relações e condições impostas pela escravidão, depois pela forma em que se 
deu a abolição. 

Uma abolição sem pensar nos direitos do sujeito e na sua inserção social. Desde en-
tão, há uma dívida da nação brasileira com a população negra. Nesse sentido têm 
sido pensadas algumas ações afirmativas, a fim de tornar inexistente a desigualda-
de de oportunidades relacionadas às diferentes etnias. 

Sendo assim, o V Prêmio Contagem Literária decidiu incentivar, neste ano que a 
Organização das Nações Unidas instituiu como Ano internacional dos Afrodes-
cendentes, um trabalho literário que contemplasse a cultura e a história africana 
e afro-brasileira, no sentido de dar visibilidade, de propor reflexões, de derrubar 
preconceitos, enfim, de reafirmar um posicionamento não discriminatório acerca de 
uma cultura desejosa de igualdade social e valorização das diferenças.

Parabéns a todos os educadores que, com firmeza, dedicação e apurada sensibilida-
de, assumiram o trabalho proposto. Parabéns especial aos que tiveram seus proje-
tos selecionados, que serão agora publicados neste número da Revista Contagem 
Literária. Há que se enfatizar que práticas pedagógicas consistentes e humanizado-
ras como as apresentadas encantam a todos os que puderem com elas ter contato 
e a todos que entendem a luta pelos direitos humanos como eixo mais importante 
de todo e qualquer processo educativo.

Com a palavra... dois poetas, duas poesias, que, mesmo distantes no tempo expres-
sam uma contemporaneidade reflexiva importante para as discussões aqui propos-
tas. Duas vozes que pretendem instalar com força e sensibilidade a tão sonhada e 
necessária justiça social.

Lindomar Diamantino
Secretário Municipal de 

Educação e Cultura
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O NAVIO NEGREIRO

Tragédia no Mar
1ª
’Stamos em pleno mar... Doudo no 
espaço
Brinca o luar — doirada borboleta —
E as vagas após ele correm... cansam
Como turba de infantes inquieta!

’Stamos em pleno mar...Do firma-
mento
Os astros saltam como espumas de 
ouro...
O mar em troca acende as ardentias
— Constelações do líquido tesouro...

’Stamos em pleno mar... Dois infinitos
Ali se estreitam num abraço insano
Azuis, dourados, plácidos, sublimes...
Qual dos dois é o céu? Qual o ocea-
no?...

’Stamos em pleno mar...abrindo as 
velas
Ao quente arfar das virações mari-
nhas,
Veleiro brigue corre à flor dos mares
Como roçam na vaga as andorinhas...

Donde vem?... Onde vai?... Das naus 
errantes
Quem sabe o rumo se é tão grande o 
espaço?
Neste Saara os córceis o pó levantam
Galopam, voam, mas não deixam 
traço

Bem feliz quem ali pode nest’ hora
Sentir deste painel a majestade!...
Embaixo — o mar... em cima — o 
firmamento...
E no mar e no céu — a imensidade!

Oh! que doce harmonia traz-me a 
brisa!
Que música suave ao longe soa!
Meus Deus! como é sublime um canto 
ardente
Pelas vagas sem fim boiando à toa!

Homens do mar! Ó rudes marinheiros
Tostados pelo sol dos quatro mundos!
Crianças que a procela acalentara
No berço destes pélagos profundos!

Esperai! Esperai! deixai que eu beba
Esta selvagem, livre poesia...
Orquestra — é o mar que ruge pela 
proa,
E o vento que nas cordas assobia...

(Castro Alves)

Porque foges assim, barco ligeiro?
Porque foges do pávido poeta?
Oh! quem me dera acompanhar-te 
a esteira
Que semelha no mar — doudo 
cometa!

Albatroz! Albatroz! águia do 
oceano,
Tu, que dormes das nuvens entre 
as gazas,
Sacode as penas, Leviatã do 
espaço!
Albatroz! Albatroz! dá-me estas 
asas...

2ª
Que importa do nauta o berço,
Donde é filho, qual seu lar?...
Ama a cadência do verso
Que lhe ensina o velho mar!
Cantai! Que a noite é divina!
Resvala o brigue à bolina
Como um golfinho veloz.
Presa ao mastro da mezena
Saudosa bandeira acena
Às vagas que deixa após.

Do Espanhol as cantilenas
Requebradas de languor,
Lembram as moças morenas,
As andaluzas em flor.
Da Itália o filho indolente
Canta Veneza dormente
— Terra de amor e traição —
Ou do golfo no regaço
Relembra os versos do Tasso
Junto às lavas do vulcão!

O Inglês — marinheiro frio,
Que ao nascer no mar se achou —
(porque a Inglaterra é um navio
que Deus na Mancha ancorou)
Rijo entoa pátrias glórias,
Lembrando orgulhoso histórias
De Nelson e de Aboukir.
O Francês — predestinado —
Canta os louros do passado
E os loureiros do porvir...

Os marinheiros Helenos,
Que a vaga iônia criou,
Belos piratas morenos
Do mar que Ulisses cortou,
Homens que fídias talhara,
Vão cantando em noite clara
Versos que Homero gemeu...

...Nautas de todas as plagas...!
Vós sabeis achar nas vagas
As melodias do céu....

3ª
Desce do espaço imenso, ó águia do 
oceano!
Desce mais, ainda mais.... não pode o 
olhar humano
Como o teu mergulhar no brigue 
voador
Mas que vejo eu ali... que quadro de 
armarguras!
Que cena funeral cantar!... Que tétri-
cas figuras!...
Que cena infame e vil!... meu Deus! 
Que horror!

4ª
Era um sonho dantesco... O tomba-
dilho
Que das luzernas avermelha o brilho,
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a 
noite,
Horrendos a dançar...

Negras mulheres , suspendendo às 
tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães:
Outras moças, mas nuas, espantadas
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs.

E ri-se a orquestra, irônica, estriden-
te...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais...
Se o velho arqueja... se no chão 
resvala,
Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...

Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia,
E chora e dança ali!

Um de raiva delira, outro enlouque-
ce...
Outro, que de martírios embrutece,
Cantando, geme e ri

No entanto o capitão manda a ma-
nobra
E após, fitando o céu que se desdobra
Tão puro sobre o mar,
Diz do fumo entre os densos nevoei-
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ros:
“ Vibrai rijo o chicote, marinheiros!
Fazei-os mais dançar!...”

E ri-se a orquestra irônica, estriden-
te...
E da roda fantástica a serpente
Faz doudas espirais!
Qual num sonho dantesco as sombras 
voam...
Gritos, ais, maldições, preces resso-
am!
E ri-se Satanás!...

5ª
Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se é loucura... se é verdade
Tanto horror perante os céus...
Ó mar! porque não apagas
Co’a esponja de tuas vagas
De teu manto este borrão?...
Astros! noite! tempestades!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!...

Quem são estes desgraçados
Que não encontram em vós,
Mais que o rir calmo da turba
Que excita a fúria do algoz?
Quem são?... Se a estrela se cala,
Se a vaga à pressa resvala
Como um cúmplice fugaz,
Perante a noite confusa...
Dize-o tu, severa musa,
Musa libérrima, audaz!

São os filhos do deserto
Onde a terra esposa a luz.
Onde voa em campo aberto
A tribo dos homens nus...
São os guerreiros ousados,
Que com os tigres mosqueados
Combatem na solidão...
Homens simples, fortes, bravos...
Hoje míseros escravos,
Sem ar, sem luz, sem razão...

São mulheres desgraçadas
Como Agar o foi também
Que sedentas, alquebradas
De longe... bem longe vêm...
Trazendo com tíbios passos,
Filhos e algemas nos braços,
N’ alma – lágrimas e fel.
Como Agar sofrendo tanto
Que nem o leite do pranto
Têm que dar para Ismael...

Lá nas areias infindas,
Das palmeiras no país,
Nasceram — crianças lindas,
Viveram — moças gentis...
Passa um dia a caravana,
Quando a virgem na cabana
Cisma da noite nos véus...

... Adeus! ó choça do monte!...

... Adeus! palmeiras da fonte!...

... Adeus! amores... adeus!...

Depois o areal extenso...
Depois, o oceano de pó...
Depois no horizonte imenso
Desertos... desertos só...

E a fome, o cansaço, a sede
Ai! quanto infeliz que cede,
E cai p’ra não mais s’erguer!...
Vaga um lugar na cadeia,
Mas o chacal sobre a areia
Acha um corpo que roer.

Ontem a Serra Leoa,
A guerra, a caça ao leão,
O sono dormido à toa
Sob as tendas d’amplidão...

Hoje... o porão negro, fundo,
Infecto, apertado, imundo,
Tendo a peste por jaguar...
E o sono sempre cortado
Pelo arranco de um finado,
E o baque de um corpo ao mar...

Ontem plena liberdade,
A vontade por poder...
Hoje... Cum’lo de maldade,
Nem são livres p’ra... morrer...
Prende-os a mesma corrente
— Férrea, lúgubre serpente —
Nas roscas da escravidão.
E assim roubados à morte,
Dança a lúgubre coorte
Ao som do açoite... Irrisão!...

Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se eu deliro... ou se é verdade
Tanto horror perante os céus...
Ó mar, porque não apagas
Co’a esponja de tuas vagas
Do teu manto este borrão?...
Astros! noite! tempestades!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!...

6ª
Existe um povo que a bandeira em-
presta
P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...
E deixa-a transformar-se nessa festa
Em manto impuro de bacante fria!...
Meu Deus! meu Deus! mas que ban-
deira é esta,
Que impudente na gávea tripudia?!...
Silêncio!... Musa! chora, e chora tanto
Que o pavilhão se lave no teu pran-
to...

Auriverde pendão de minha terra,
Que a brisa do Brasil beija e balança,
Estandarte que a luz do Sol encerra,
E as promessas divinas da esperança...
Tu, que da liberdade após a guerra,
Foste hasteado dos heróis na lança,
Antes te houvessem roto na batalha,
Que servires a um povo de morta-
lha!...

Fatalidade atroz que a mente esmaga!
Extingue nesta hora o brigue imundo
O trilho que Colombo abriu na vaga,
Como um íris no pélago profundo!...
... Mas é infâmia demais... Da etérea 
plaga
Levantai-vos, heróis do Novo Mun-
do...
Andrada! arranca esse pendão dos 
ares!
Colombo! fecha a porta dos teus 
mares!

S. Paulo, 18 de abril de 1868.
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E A HISTÓRIA DE QUE 
SOMOS IGUAIS?

Garanto-lhe que igual a você não sou não.
A igualdade que cobro é em direito,
direito em ter direitos,
igualdade de condição.

Garanto-lhe que não somos iguais,
não pelas cores da pele,
mas na condição de afrodescendente 
presente na nossa tardia abolição.
Mais do que ser negro é ser lindo
não precisamos beleza viver discutindo
os direitos iguais que espero
não descaracterizam minha situação.

Garanto-lhe que minhas diferenças
trazem ao lugar em que vivo outras crenças,
símbolo, escrita, cores e um novo sabor
de quem constrói o seu dia a dia 
tendo mesmo que distante da África 
este enraizado amor.

Garanto-lhe que diferença
não é sinônimo da cruel desigualdade
porque em minha negritude
encontro a identidade
calcada na plenitude da Africanidade. 

Contagem, 29 de novembro de 2011.

(Leonardo Koury Martins)

4 Revista  CONTAGEM LITERÁRIA - ANO 5 - Nº 5 - 2011



SuMáRio
áfRica, PoR QuÊ?
anEXo EuStáQuio JÚnioR MatoSinho

aPREnDEnDo E VaLoRiZanDo a cuLtuRa nEGRa coM BRuna E a 
GaLinha D’anGoLa
EScoLa MuniciPaL PRofESSoR hiLton Rocha -anEXo tRoPicaL

ViDaS coLoRiDaS: uM EStuDo Da cuLtuRa afRo-BRaSiLEiRa na 
EDucação infantiL PoR MEio Da LitERatuRa E Da aRtE
cEMEi São JuDaS taDEu

cuLtuRa E hiStóRia afRicana E afRo-BRaSiLEiRa:  
PéRoLa nEGRa
EScoLa MuniciPaL DEPutaDo JoRGE fERRaZ

aLfaBEtiZação E EDucação PaRa aS RELaçõES EtnicoRRaciaiS: 
EntRELaçanDo coRES, hiStóRiaS E DiREitoS
EScoLa MuniciPaL MaRia Do caRMo oREchio

LitERafRo: EntRE coRREntES E SonhoS
EScoLa MuniciPaL PEDRo DE aLcÂntaRa JÚnioR

VaMoS oLhaR DifEREntE?
EScoLa MuniciPaL PRofESSoRa ana GuEDES ViEiRa - anEXo 1

contaGianDo coM coRDEL
EScoLa MuniciPaL ViRGÍLio DE MELo fRanco

contanDo áfRica
EScoLa MuniciPaL ViRGÍLio DE MELo fRanco

a oRaLiDaDE:EM BuSca Da hiStóRia E DoS taMBoRES EM 
noVacontaGEM
EScoLa MuniciPaL áPio caRDoSo

afRicaniDaDES EM LitERatuRa
EScoLa MuniciPaL cÂnDiDa RoSa Do ESPÍRito Santo

no Báu Do SaMBa
EScoLa MuniciPaL PRofESSoR hiLton Rocha -anEXo tRoPicaL

6.

8.

11.

14.

16.
20.
24.
26.
28.

31.
34.
38.

y
y

j
j

t x b
b

k
l

a
a

a

rn m

s
y

o
p

yj
t

t
x

x b
d kgh k

l
l

ar
r

n
n

m
m

yp

c
y

j
j

t x b k
l

a
a

a

rn m

h
y

o
p

t x b
d kgh k

l
rn

m
m

5PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM



ÁFRICA, POR QUÊ?
cláudia Santos teixeira turíbio 
Graduada em normal Superior, pós-graduada em coordenação e Supervisão

Márcia Moreira inácio Gontijo 
formada em Magistério.

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

colaboradores: 
Luzia ferreira Gomes 
Pedagoga

neide de oliveira Gonçalves 
Vice-diretora

agradecimentos 
Às professoras da instituição: à Maria da conceição de oliveira Lima, pela colaboração na confecção das mascotes; À Regina célia Gomes feitoza Diniz, 
pela doação do material para confecção das galinhas d’angola.

O porquê dos contos africanos
A implementação da Lei 10.639 é um desafio para 

as escolas, principalmente se tratando de Educação 
Infantil. No Anexo Eustáquio Junio Matosinhos este 
desafio tem sido superado com propostas de traba-
lho que visam à valorização da cultura afro-brasileira. 
Desde o inicio do ano temos trabalhado com temas 
literários que tratam a questão da diversidade etni-
corracial com criatividade e valorizaram essa cultura.  

Clássicos europeus sempre estiveram presentes 
nas escolas, pois quem nunca ouviu falar dos Três 
Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e outros, porém 
em nossa escola a questão racial é assunto para todo 
ano letivo através de projetos e unidades de estu-
do. A Bonequinha Preta, A Menina do Laço de Fita, 
Bruna e a Galinha D’angola já são títulos conhecidos 
pelas crianças.

O projeto propiciou oportunidades de inserir os 
contos Africanos na educação infantil com o propó-
sito de conhecer, valorizar e desconstruir estereóti-
pos e preconceitos atribuídos ao grupo negro.

Cada conto um “por quê”?
Nossa estratégia é apresentar para as crianças a 

riqueza da cultura africana através dos contos etio-
lógicos, tradição que procura explicar as origens das 
coisas e o comportamento de determinados animais 
fortalecendo, assim, a autoestima e o orgulho ao 
pertencimento racial. E as crianças têm suas respos-
tas, por isso antes de ouvir os contos elas tiveram a 
oportunidade de expressar suas ideias tendo como 
escriba a professora.

Levantamento de hipóteses:
A galinha d’angola tem pintinhas brancas por quê?

MARCELA: Porque ela é louca.
VICTOR: Porque ela nasceu na África.

O camaleão muda de cor por quê?
PAULA: Ele tem muitas roupas.
SOFIA: Ele vai para muitos lugares diferentes.

A zebra é listrada por quê?
ANA JÚLIA: Ela encostou no ferro preto.
A girafa não tem voz por quê?
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LUIZ: Ela não aprendeu a falar.
REBECCA: Ela tem pescoção.

Depois de levantar hipóteses partimos para a 
leitura dos contos e as crianças se encantaram com o 
mundo imaginário da literatura africana suscitando 
algumas curiosidades sobre o universo dos animais. 

Foi realizada uma pesquisa para sistematizar o 
conhecimento científico. 

Despertando emoções...
Ao ouvir os contos africanos as crianças desperta-

ram, além da curiosidade, um sentimento afetivo em 
relação a alguns animais.

O Iguana e a Girafa foram os animais escolhidos 
para serem as mascotes das turmas de 4 anos.

As crianças participaram da confecção das masco-
tes utilizando materiais reciclados como: jornal, cabo 
de vassoura, retalho de tecido etc... 

Tudo tem nome
Ressaltamos com as turmas a importância e his-

tória do nosso nome e como ele representa a nossa 
marquinha singular. Então surgiu das crianças a ideia 
de colocar nomes nos mascotes. 

Através do canal de escuta foi organizada uma lis-
ta de nomes para votação, na oportunidade constru-
ímos um gráfico com o resultado. O Iguana recebeu 
o nome de Nina e a girafa de Lilica.

Todo o processo de trabalho realizado com as 
mascotes foi registrado no livro que, posteriormente, 
foi compartilhado com as famílias.

As famílias puderam participar de forma efetiva 
deixando no livro o relato da visita.

No livro constam:
 �Gráfico de resultado da votação para o nome das 
mascotes;
 � Curiosidades e informações sobre os animais que 
visitaram as casas;
 �Objetivos e relato da construção do trabalho;

RELATO DA VISITA DA GIRAFA NINA  
À CASA DO KAYO

“Este final de semana foi muito bom receber-
mos uma visita especial: Nina. Brincamos juntos na 
árvore e passeamos no meu velotrol e balançamos 
na rede. Nina dormiu no meu quarto. Adorei pas-
sar todo o tempo acompanhado por ela”.

Para saber mais...
A partir dos animais conhecidos através dos con-

tos, as crianças demonstraram curiosidade e interes-
se em conhecer outros animais.

Com ajuda das famílias as crianças trouxeram 
para sala de aula várias espécies de animais que 
foram exploradas conforme características físicas e 
habitat.

Essas gravuras foram transformadas em quadro 
de artes plásticas. 

Viva a diferença: sentindo na pele
Somos todos seres humanos com culturas diferen-

tes. A pele é adorno e não nos faz diferente. 
A fotografia em preto e branco propiciou às crian-

ças perceberem e refletirem sobre a questão. “Só 
existe uma raça a HUMANA”.

Que animal sou eu?
Ao desenvolvermos atividades significativas pen-

samos em um momento em que as crianças pudes-
sem vivenciar o jogo simbólico que é muito impor-
tante nessa fase da infância. 

E você, que bicho vai ser?

Hora do conto

Criatividade 
em foco: 

professoras 
Márcia e Marli 

finalizando a 
confecção das 
mascotes com 

as crianças.

Alexsandro virou leão,

Marina virou onça,
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aPREnDEnDo E VaLoRiZanDo 
a cuLtuRa nEGRa coM 
BRuna E a GaLinha D’anGoLa
Bruna couri carvalho 
Graduada em Pedagogia, pela Puc Minas; Pós – graduada em Psicopedagogia pela universidade castelo Branco; Pós - 
graduada em Docência do Ensino Superior, pela finoM; Pós – graduanda em Educação ambiental pela uEMG.

tânia Mara de Lourdes Braga 
Graduada em normal Superior, pela uniMontES; Pós – graduada em ciências da Religião, pela funED/uEMG; Pós - 
graduada em Educação infantil, pela cEPEX-MG.

O PROJETO
O projeto “Aprendendo e Valorizando a Cultura 

Negra com Bruna e a Galinha d’Angola” foi desen-
volvido com as turmas de 5 anos das professoras 
Bruna e Tânia Mara, entre os meses de Junho e 
Setembro de 2011, na Escola Municipal Professor 
Hilton Rocha – Anexo Tropical.  

“Foi possível trabalhar a importância de se viver 
em harmonia uns com os outros, independente 
da raça ou costume”

Para seu desenvolvimento foi escolhido um livro 
que serviria como base para todo o trabalho a ser 

realizado: “Bruna e a Galinha d’Angola”, de Gercilga 
de Almeida, que nos abriu um leque de possibili-
dades para viajar pela temática “Cultura e história 
africana e afro-brasileira”. Dentro deste tema foi 
possível aproximar as crianças da cultura africana, 
trabalhar a importância de se viver em harmonia uns 
com os outros, independente da raça ou costume, 
além de demonstrar a necessidade de valorizar as 
heranças trazidas pelos negros ao nosso país. 

E ASSIM VIAJAMOS PELA CULTURA 
AFRICANA...
Levando em consideração que a Arte e o Lúdico 

na Educação Infantil permitem um trabalho voltado 
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 � Confecção da “Bruna” em tamanho grande, com 
retalhos e da “Conquém” grande, com balão, 
jornal e penas;
 � Brincadeiras com resgate da cultura africana, 
como pular corda (confeccionada com elástico e 
tampinhas de garrafa pet) e escravos de Jô;
 � Confecção, pelas meninas, da personagem “Bru-
na”, e pelos meninos a confecção de um amigui-
nho para “Bruna”, com jornal e fita crepe. Após 
a construção enviamos para casa, para que junto 
com seus familiares caracterizassem os persona-
gens como crianças negras, tal como as da histó-
ria e também para que os vestissem;
 � Produção de “panôs” (registros de histórias em 
panos, com tinta, feitos na África);
 �Momentos com músicas africanas e coreografia 
da música “A galinha d’Angola”, de Vinícius de 
Moraes e Toquinho, quando as crianças vestiram-
se de galinha d’angola e usaram máscaras confec-
cionadas por elas;
 � Elaboração de um “livrão” com o reconto da 
história “Bruna e a Galinha d’Angola”, feito pelos 
alunos e digitado pelas professoras, com a ilustra-
ção da história elaborada pelas crianças;
 � “Momento culinária”, quando as crianças pude-
ram ver como se faz um delicioso “cubu” e um 
saboroso “pé de moleque” (que são comidas 
típicas da África)!
As atividades foram realizadas de forma divertida 

e com bastante entusiasmo por todos, como nos 
mostram os depoimentos dados pelas crianças quan-

para a troca de experiências e auxilia na reflexão e 
desenvolvimento de valores, optamos por atividades 
que permitissem às crianças a construção do conhe-
cimento, interagindo entre elas com prazer e muita 
criatividade! 

“Optamos por atividades que permitissem às 
crianças a construção do conhecimento, interagindo 
entre elas com prazer e muita criatividade!”

Então, após uma sondagem foram desenvolvidas 
as seguintes atividades:

 �Apresentação do livro “Bruna e a galinha 
d’Angola”;
 � Confecção de fantoche, pelas crianças, da “Con-
quém” (a galinha d’angola da história) para 
receber a visita da galinha d’angola na escola e 
para dramatização da história “Bruna e a Galinha 
d’Angola”;
 � Reconto do livro com dramatização e teatro de 
fantoches;
 � Visita de uma galinha d’angola de verdade na 
escola;
 � “Sessão cineminha”, com os vídeos da coleção “A 
cor da cultura”, que contam a história “Bruna e a 
Galinha d’Angola” e outras histórias que envol-
vem os costumes e tradições do povo africano.
 � Confecção da personagem “Conquém”, com 
pinha e massa de biscuit;
 � Realização de atividades envolvendo percepção 
visual, lateralidade, quantidade e letras; ilustração 
da história; construção de mosaico e quebra-
cabeça; 
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do questionadas sobre o que acharam do projeto. 
Abaixo encontram-se dois desses depoimentos:

“Eu achei super legal porque fizemos brinquedos, 
bonecas, comemos docinhos e aprendemos a respei-
tar todo mundo. Também ensinei tudo para minha 
irmãzinha” (Leiliane, 5 anos, turma da professora 
Bruna)”

“Para mim foi ótimo! Eu gostei! Adorei! Aprendi 
que somos todos iguais” (Giovana, 5 anos, aluna 
da professora Tânia Mara).

ALGUMAS REFLEXÕES AO FINAL DESTA 
DIVERTIDA VIAGEM...

“provamos mais uma vez as crianças são capazes 
de realizar grandes feitos quando bem orientadas 
e permitidas a colocarem em prática toda sua 
imaginação.”

Desenvolver este projeto proporcionou grandes 
momentos de aprendizado e reflexão. As crianças 
revelaram grandes talentos, apresentando trabalhos 
muito criativos, que despertaram muitos elogios 
e encantamento com a perfeição com que foram 

confeccionados... 
Acreditamos ter sido um momento válido tanto 

para o processo ensino-aprendizagem de nossos alu-
nos quanto para nossa prática pedagógica enquanto 
docentes da Educação Infantil. Além disso, provamos 
mais uma vez as crianças são capazes de realizar 
grandes feitos quando bem orientadas e permitidas 
a colocarem em prática toda sua imaginação.

O trabalho com o livro “Bruna e a Galinha 
d’Angola” permitiu que o tema tão enriquecedor 
que é “Cultura e história africana e afro-brasileira”, 
fosse desenvolvido de maneira lúdica e prazerosa, 
nos permitindo alcançar os objetivos propostos, 
mostrando para as crianças a importância de valori-
zar e respeitar a cultura negra em nossas vidas.

Para finalizar, agradecemos: às crianças pelo em-
penho, dedicação e carinho e também seus familia-
res, e em especial a mãe da aluna Ana Júlia, Eliane 
Aparecida, por toda a confecção em tecido que foi 
necessária na realização do projeto; às colegas Már-
cia Jardim e Nilce, por toda colaboração e às vice-
diretoras Ana Paula e Lucymar por todo incentivo e 
apoio que nos foi oferecido para o desenvolvimento 
deste projeto.

Confecção da “Bruna”,com jornal
Confecção do fantoche da “Conquém”

Visita da galinha d’angola, de verdade!

As crianças caracterizadas de 
“Conquém”, junto com a “Bruna”

Apresentação da coreografia e exposição 
do projeto no pátio da escola
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VIDAS COLORIDAS 

Eliana de oliveira  
Mestre em Educação pela universidade federal de Minas Gerais – ufMG. Graduada em Pedago-
gia pela universidade federal de Minas Gerais – ufMG

Roberta Silva de azevedo 
Pós-Graduada em Educação inclusiva pela universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG 
Graduada em Pedagogia pela universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG. 

Valdirene Leandro Martins  
Graduada em normal Superior pela universidade Presidente antônio carlos – uniPac.

Introdução: 
O projeto “Vidas Coloridas” foi realizado com os 

alunos que estudam no 1º turno do CEMEI São Judas 
Tadeu, em Nova Contagem. Tais alunos encontram-se 
na faixa etária entre quatro e cinco anos. O projeto 
teve como objetivo criar situações onde as crianças vi-
venciassem e compartilhassem diferentes experiências 
sobre a diversidade etnicorracial de nossa sociedade, 

de forma que elas fossem capazes de promover práti-
cas sociais contrárias ao preconceito. Para tal, utilizou-
se da literatura para trabalharmos com as crianças 
alguns aspectos da cultura africana e afro-brasileira.  

A principal motivação para o desenvolvimento 
do projeto nasceu devido a situações vivenciadas no 
nosso cotidiano escolar e que envolviam questões 
de cunho etnicorracial. Dentre elas, podemos citar, 

uM EStuDo Da cuLtuRa afRo-BRaSiLEiRa 
na EDucação infantiL PoR MEio Da 
LitERatuRa E Da aRtE
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“É importante, adotarmos nas instituições de educação infantil práticas 
pedagógicas voltadas para as questões étnicas, pois também na infância, 
as dinâmicas relacionais ocorrerem de forma intensa, quer sejam através do 
brincar, das rodas de conversa ou das contações de histórias”.

por exemplo, que em um determinado momento de 
brincadeiras na instituição, uma de nossas alunas, 
que estava sozinha, quando perguntada porque não 
procurava uma colega para brincar, respondeu: “eu 
não brinco com criança preta”. Esta fala da aluna nos 
provocou uma inquietação sobre a importância de 
trabalharmos ainda na educação infantil, temas rela-
cionados à cultura africana e afro-brasileira.  

Dentre os diversos questionamentos que envolviam 
o tema, o que mais nos levou a refletirmos foi o se-
guinte: Como possibilitar que crianças na faixa etária 
entre 4 a 5 anos internalizassem questões referentes à 
etnia? Partindo de tal problemática, foi que passamos 
a pensar nas contribuições da literatura infantil para 
oportunizarmos que nossos alunos refletissem de 
forma prazerosa sobre a diversidade etnicorracial do 
povo brasileiro e fossem capazes de reconhecerem e 
valorizarem as diferenças étnicas da sociedade.

O estudo da cultura africana e 
afro-brasileira na educação infantil
Durante um longo período de tempo, a história 

dos negros no Brasil caracterizou a sociedade colonial 
como um mundo governado pelos interesses senhoris 
em detrimento à cultura dos negros africanos e brasi-
leiros. No entanto, segundo Sílvia Lara (1995) a partir 
dos anos 80 “alguns historiadores começam a insistir 
na necessidade de incluir a experiência escrava na 
história da escravidão no Brasil” (LARA,1995, p.46). 
Surge então uma nova abordagem na análise das 
relações escravo-senhor, que considerava as visões do 
escravo sobre a própria escravidão, sobre os castigos 
físicos, as lutas de resistência, as fugas e o processo 
de emancipação. Enfim, tais pesquisas vêm investi-
gando as dinâmicas relacionais entre senhores e es-
cravos, os conflitos, tensões e negociações entre estes 
grupos, bem como seus possíveis desdobramentos.

Daí a importância de refletirmos também com nos-
sos alunos a formação etnicocultural da população 
afro-brasileira, suas manifestações artísticas, lendas, 
crenças, músicas, artesanato, entre outros aspectos. 
Isso porque cada vez mais se exige o conhecimento 
da história africana e afro-brasileira, visando principal-
mente à desconstrução da imagem estereotipada do 
negro e da história dos negros no Brasil. 

Nesse sentido, é importante lembrar que a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 de 20 de dezembro 
de 1996 não trouxe nenhum dispositivo que instituísse 
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatorieda-
de da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. No 
entanto, o Artigo nº. 26 da Lei 10.639 de 9 de janeiro 
de 2003, alterou de forma significativa a LDB 9394/96 
ao determinar a obrigatoriedade do ensino da História 
e da Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio. Temos ainda o § 2º do 
artigo 26 da referida Lei que determinava que: 

Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira, serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística, Literatura e História Brasileiras. 
(Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, Artigo 26-A).

Nota-se que a citada lei não faz referencia à edu-
cação infantil, enfatizando apenas os níveis de ensino 
fundamental e médio. No entanto, faz-se necessário, 
adotarmos também nas instituições de educação 
infantil práticas pedagógicas voltadas para as ques-
tões étnicas, pois sabe-se que também na infância, 
as dinâmicas relacionais ocorrerem de forma intensa, 
quer sejam através do brincar, das rodas de conversa 
ou das contações de histórias. Dessa forma, entende-
se que as crianças estão em constante processo de 
construção de identidades.  

Vidas coloridas, vidas experimentadas:
algumas considerações 
As principais atividades do projeto “Vidas Colori-

das” no CEMEI São Judas Tadeu foram desenvolvidas 
nas aulas de Literarte. Nas atividades as crianças 
utilizaram diversos ambientes da instituição como a 
brinquedoteca, biblioteca, salas de aula, pátio e refei-
tório. Foram utilizados ainda, uma gama de recursos 
metodológicos.

O projeto iniciou-se com a apresentação de filmes 
que trabalhavam o tema da diversidade étnica. Dessa 
forma, foi possível inserir através de discussões em 
rodinhas o tema estudado. Realizou-se ainda diversas 
oficinas abordando o tema, como oficina de argila, 
dobradura, colagem, pintura, desenho livre, confec-
ção de instrumentos musicais, colares e máscaras 
africanas, além de teatros e o desfile com o tema 

12 Revista  CONTAGEM LITERÁRIA - ANO 5 - Nº 5 - 2011



“Beleza Negra”.
As atividades propostas possibilitaram que os alu-

nos vivenciassem diferentes experiências envolvendo 
a cultura africana e Afro-Brasileira. O uso da literatura 
tornou o trabalho prazeroso para as crianças, visto 
que segundo Castro (2007) a literatura possibilita o 
desenvolvimento da imaginação, emoções e senti-
mentos. Para a autora:

A literatura é fundamental para a aquisição de 
conhecimentos, recreação, informação e interação 
necessários ao ato de ler, sendo necessário a 
aplicação de atividades que despertem o prazer de 
ler, e estas devem estar presentes diariamente na 
vida das crianças, desde bebês. (CASTRO, 2007).

Vale destacar ainda que de acordo com o Cadernos 
da Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Con-
tagem (2007). O trabalho desenvolvido nas institui-
ções de Educação Infantil deve proporcionar que: 

Sejam possibilitadas oportunidades às crianças de 
vivenciarem o máximo de experiências, partindo 
daquelas que suas condições concretas de vida 
lhe permitem acessar e ampliando-as para outros 
conhecimentos sobre o mundo da natureza e da 
cultura. (CADERNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
2007, p.83).

Assim, é possível dizer que o projeto “Vidas Colori-
das” possibilitou que nossos alunos refletissem sobre 
a diversidade étnica do povo brasileiro, bem como de 
suas diferentes manifestações culturais. Isso porque 
as atividades desenvolvidas contribuíram para que 
os alunos reconhecessem a existências de diferentes 
manifestações étnicas em nossa sociedade.  

Portfólio de 
atividades 
do Projeto

Teatro Menina Bonita 
do Laço de Fita

Oficinas com argila
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CUlTURA E HISTÓRIA AFRICANA E 
AFRO-bRASIlEIRA: PéROlA NEGRA 

E ai tudo Começou...
No convívio diário do contexto escolar ouvi-

mos várias frases ou até mesmo apelidos trocados 
entre as crianças do tipo: “Cabelo Duro, Cabelo de 
Bombril, Pelé, Chocolate, Tição, Branca de Neve, 
Transparente...” sendo assim, por meio das várias 
manifestações artísticas, permeadas pelas múltiplas 
linguagens, as crianças foram levadas a refletir sobre 
a própria imagem e aceitação do outro. 

Ouvir...  Despertar ...
Em consonância com a nossa proposta pedagógi-

ca e com a abordagem interdisciplinar da educação 
infantil, sentimos a necessidade de valorizar a nossa 
cultura e a nossa história tão rica e diversificada, des-
pertando a curiosidade e o interesse pelo trabalho 
de etnia e raças.

Trabalhamos com as crianças de 4 e 5 anos atra-
vés de várias atividades (faz de conta, contação de 

conceição Jovita P. Gastaldi 
Magistério

Maria hilda do nascimento 
Graduada em normal Superior 
Pós-Graduação em Educação infantil

Marta Palhares Leite Santos 
Graduada em Geografia e normal Superior, 
Pós-Graduação em Psicopedagogia

colaboradores. 
adriana alves, Beatriz Bernadete, Bryan de araújo, césar Matias, cleire Silva, Deise Mota, Dulci-
nelli Silva, fernanda Souza, Julia Guerra, Mª aparecida Simião, Mª Jose Guedes, Marize carvalho, 
Marly Santos, Miriane Maciel, osmar carvalho, Regina nogueira, Reginaldo alpino, Rosana Braga, 
Sirlene Santos, tânia Dieguez, Zila Rodrigues.
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CUlTURA E HISTÓRIA AFRICANA E 
AFRO-bRASIlEIRA: PéROlA NEGRA 

histórias, música, brincadeiras, jogos e dramatização 
de situações da realidade ou lúdicos) nas quais elas 
expuseram suas ideias e emoções. 

Assim se iniciam as Oficinas 
...Através de momentos de arte e criação, promo-

vendo a integração com o outro para a socialização 
do mundo.

E o momento de aprender brincando, transfor-
mando o FAZ DE CONTA em realidade, possibilitou 
à criança o despertar da sensibilidade estética e a 
conscientização de si mesma e do mundo no qual 
ela se insere.

A visita da Bonequinha Preta...
Depois de ouvir a história e refletir, confecciona-

mos a BONEQUINHA PRETA, que visitou a casa de 
cada criança da educação infantil. Relato feito pela 
mãe Maria Elizabeth Fernandes.

“Olá! O Carlos adorou estar com a bonequinha 
preta, ele cuidou dela com carinho, emprestou o 
pijama para ela, queria que ela jantasse também. 
Dormiram juntos. Não deu para levá-la para passe-
ar, quem sabe na próxima visita vamos num lugar 
bem bonito, beijos.”

...um olhar diferente.
Enfim ouvimos, falamos, pesquisamos,
dialogamos  e aprendemos...
               E a minha... 
                        A sua...
                           A nossa História continua...

O Olho de Deus
Dizem os antigos, que o olho de Deus é uma tradição 

dos indígenas e negros africanos, ele era uma forma de 
espantar o mau olhado, olho gordo.

Colocado bem no alto da porta de entrada da casa, 
os visitantes se assustavam e era cortado o mau.

Ele é feito artesanalmente.
Varetas, lã (coloridas) e fé. 
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aLfaBEtiZação E EDucação PaRa 
aS RELaçõES EtnicoRRaciaiS: 
EntRELaçanDo coRES, hiStóRiaS 
E DiREitoS
Kelly cristina cândida de Souza 
Graduada em Pedagogia – ufMG- autora

Elenice Leandro 
Graduada em Educação artística – uEMG- co-autora

desentendimentos ocorrem tendo como motivo o 
preconceito e a descriminação racial 

As crianças chegam à escola com múltiplas vivên-
cias, ocorridas em vários espaços como na família, 
nas igrejas, nos terreiros de candomblé ou umbanda, 
nos clubes esportivos, etc. Esses espaços são efetiva-
mente educativos, neles as crianças aprendem como 

O exercício da docência coloca professor e pro-
fessora frente a questões de diversas naturezas, em 
torno de diversos temas, como por exemplo, a ques-
tão das relações etnicorraciais. Mas, qual a postura 
mais adequada frente a essa temática? Como reagir, 
o que é certo falar, ou fazer quando uma criança 
questiona sobre si e sobre o outro, ou quando certos 

16 Revista  CONTAGEM LITERÁRIA - ANO 5 - Nº 5 - 2011



pensar e agir, aprendem observando comportamen-
tos e imitando-os. 

Quando as crianças estão nas escolas, essas vivên-
cias variadas e esses aprendizados diversos, muitas 
vezes se cruzam. E nesse momento se observa o 
nascimento de alguns conflitos como os xingamen-
tos, os apelidamentos, que são o gérmen do que 
socialmente entendemos como o preconceito, e a 
estigmatização do outro, que tem hábitos, crenças, 
corpos e modos de ser diferentes. 

O esclarecimento dessas questões é que quase 
sempre suscita dúvidas, angústias e muitas vezes 
inseguranças e incertezas por parte de quem deveria 
estar pronto a respondê-las de forma adequada, o 
professor, ou professora. Porém, o que as pesquisas 
revelam é que muitos professores silenciam diante 
das atitudes preconceituosas dos estudantes. Esse 
silenciamento pode significar, para quem comete 
tal atitude, um aval, um, sim, “eu posso agredir, eu 
posso humilhar”. Como nos lembra a poeta Miriam 
Alves(1992), “a nossa fala desvela, delata, relata, 
invade quem ouvi-la ou lê-la. Ela é a própria personi-
ficação de negro sendo, re-sendo, mudando, re-
mudando, sentindo, re-sentindo”.

Para romper com esse silenciamento, no ano de 
2003 foi aprovada a lei 10.639, que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino da história e da cultura 
afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e pri-
vadas no ensino fundamental e médio do Brasil. Essa 
lei representa uma alteração da lei nº 9394/96 - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – sendo 
incluídos nesta mais três artigos, os quais tratam 
sobre essa obrigatoriedade.

Nesse contexto, para apoiar e ampliar as possibili-
dades de mudança, surge o projeto A Cor da Cultu-
ra1, uma parceria entre o Governo Federal, o Ministé-
rio da Educação e instituições privadas. Uma de suas 
frentes de atuação é dar visibilidade à cultura afro-
brasileira por meio da formação de professores e a 
produção e distribuição de materiais didáticos para 
as escolas das redes que participam das formações. 

Sendo assim, agora, os professores de toda a rede 
de Contagem e de outras redes, estão diante de um 
material que alia teoria e prática, ética e estética 
numa profusão, talvez sinestésica, que mexe com 
nossos sentidos e imaginação. 

Diante dessa nova realidade e da necessidade de 
se realizar ações que visem educar para as relações 
etnicorraciais é que nos propusemos, neste trabalho, 
a tratar da temática africana e afro-brasileira no es-
paço escolar, a partir dos materiais disponibilizados 
pelo projeto A Cor da Cultura, na nossa escola, mais 
especificamente, a partir dos DVD’s Livros animados. 

Livros animado são uma série de DVD’s que 

transformam tramas literárias infantis afro-brasileiras 
em desenhos animados. As animações são feitas 
utilizando-se as próprias ilustrações dos livros. Então 
é como se o livro ganhasse vida e se projetasse na 
frente das crianças. A reação delas, ao assistirem às 
histórias vivas, é de deslumbramento e encanto. 

Dessa forma, neste trabalho fizemos uma aliança 
entre o objeto livro de papel e as novas possibilida-
des que se apresentam, histórias literárias animadas 
pelo uso da tecnologia digital. Essa aliança significou 
oportunizar aos estudantes o contato com uma nova 
forma, estimulante, de leitura, sem abrir mão da 
tradição do uso e manuseio do livro, tudo isso num 
processo intenso de mediação pedagógica.

O trabalho envolveu em torno de 80 estudantes 
distribuídos em 4 turmas do 2º Ano do 1º Ciclo de 
Formação Humana, com ênfase nos estudantes que 
participam das atividades de intervenção pedagó-
gicas, que são aulas partilhadas realizadas com o 
objetivo de facilitar as aprendizagens daqueles estu-
dantes que apresentam menos facilidade em adquirir 

A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria entre o Canal Futura, a Petrobras, o Cidan 
– Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, a TV Globo e a Seppir – Secretaria especial de políticas de promoção da igualdade racial. 
O projeto teve seu início em 2004 e, desde então, tem realizado produtos audiovisuais, ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, 
valorizando a história deste segmento sob um ponto de vista afirmativo. Mais informações no portal do projeto:  http://www.acordacultura.org.br/
pagina/O%20Projeto

17PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM



e desenvolver as habilidade relacionadas à alfabeti-
zação e ao letramento. 

Trabalhar com o material A Cor da Cultura em sala 
de aula, além de ser uma forma de desenvolver as 
habilidades relacionadas à leitura e à escrita, ponto 
importante do trabalho pedagógico, representou 
também o desenvolvimento da sensibilidade estética, 
transformando-se em uma profunda contribuição 
para a educação das relações raciais no ambiente 
escolar, à medida que os personagens das histórias, 
crianças negras, personificam a possibilidade de uma 
existência bela e feliz às crianças negras e não negras 
que assistem aos desenhos. 

Iniciamos nosso trabalho escolhendo três livros, 
nossos eixos condutores do trabalho. Elegemos para 
tanto: Bruna e a galinha d’Angola, de Gercilga de 
Almeida; O menino Nito, de Sônia Rosa; e a Menina 
bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado.

Nossos principais objetivos foram: levar os parti-
cipantes, estudantes e professoras, a refletir sobre a 
importância da educação das relações etnicorraciais 
no espaço escolar; relacionar leitura visual, escrita e 
ilustração; revisar a escrita textual e ainda, estimular 
o estudante a se pensar como parte de uma socieda-
de plural marcada pelas diferenças, traço enriquece-
dor da nossa cultura.

Para relacionar fruição estética e o trabalho de 
alfabetização, elaboramos uma apostila com ati-
vidades que tiveram como foco o trabalho com os 

gêneros textuais: bilhete, comentário, convite, lista e 
recontos das histórias, produzidos pelos estudantes. 

Partimos da ideia defendida por Emilia Ferreiro 
(1996) para quem a leitura e a escrita são sistemas 
construídos paulatinamente. As primeiras escritas 
feitas pelos educandos no início da aprendizagem 
devem ser consideradas como produções de gran-
de valor, porque de alguma forma os seus esforços 
foram colocados nos papéis para representar algo.

Tendo consciência dessa especificidade, nossa 
intenção era ir, além disso, desenvolvendo com os 
estudantes o entendimento sobre os usos sociais 
da escrita, tendo em vista os objetivos da escrita de 
cada gênero e o público a quem os gêneros se desti-
navam (os personagens das histórias). Um ponto de 
destaque do nosso trabalho foi frisar com os edu-
candos a importância de se revisar a escrita numa 
atitude de se preocupar com os sentidos produzidos 
e com a grafia correta das palavras. 

As ilustrações também foram fundamentais, pois 
a ilustração retrata o que o estudante captou sobre 
a história; é o momento em que ele expressa suas 
sensações sobre o que viu, com isso pudemos captar 
até que ponto o educando aceitou as imagens dos 
personagens negros e suas ações como protago-
nistas dentro de cada trama. Como nos propõe 
Vygostsky, no desenho “A percepção do objeto cor-
responde à atribuição de sentido dada pela criança, 
constituindo-se realidade conceituada, e não mate-
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rial” (VYGOTSKY, 1988). É na ilustração que a criança 
demonstra se aceitou ou não se identificar e entrar 
no jogo simbólico da trama narrada. 

O desenvolvimento desse projeto apontou ca-
minhos possíveis para construir uma educação que 
considera a raça uma questão que merece um trato 
pedagógico e um lugar de destaque nas nossas 
práticas educacionais (GOMES, 1999). Aliar o traba-
lho de ensinar a ler e escrever à discussões sobre o 
direito e estar no mundo, ser percebido, respeita-
do e valorizado por seus traços sociais e corporais 
significa enriquecer e tornar significativo o trabalho 
escolar, significa incluir e visibilizar a criança negra, 
fazendo com que ela se perceba parte integrante e 
importante do espaço escolar.

No início deste projeto, muitas crianças relatavam 
não gostar de suas cores, da textura de seus cabelos 
e dos seus traços fisionômicos. Com o tempo a auto 
percepção foi se modificando e nisso os persona-
gens das historias foram importantíssimos, pois se 
apresentavam como negros sem ter que se justificar 
e se explicar como tais, apenas eram crianças negras 
e protagonistas das histórias. Houve identificação.

 Uma criança marginalizada no contexto escolar 
tem mais dificuldade de aprender. Mas isso deve mu-
dar. Esse projeto mostrou que é possível. Para isso, 

a comunidade escolar precisa se repensar. Precisa 
desconstruir visões estereotipadas sobre as crian-
ças. Precisa partir do pressuposto de que todas 
são capazes de aprender e se não estão aprenden-
do é por que estamos (nós professores) necessi-
tando refletir mais sobre nossos estilos docentes, 
nossas metodologias e modos de ver o Outro.

Somente pela ação-reflexão-ação é que podere-
mos construir posturas mais abertas ao trato po-
sitivo das diferenças e assim saber responder com 
segurança, sem medos ou receios às questões 
referentes à diversidade etnicorracial no espaço 
escolar.
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EntRE coRREntES E SonhoS

tânia Rocha Silva Paterlini 
Prof. regente do 3º ano do 1º ciclo 
Licenciada em Letras e Pedagogia 
Especialização  em Ed. ambiental e Ed. inclusiva

colaboradores : 
Márcia- auxiliar de biblioteca 
carmem - auxiliar de serviços  
andrea – auxiliar de secretaria 
Prof. Graça costa , pais e alunos da turma , direção da escola.

Tudo começou em meados de fevereiro, próximo 
ao carnaval, com a leitura do livro: Chiquinha Gonza-
ga: crianças famosas, de Edinha Diniz.

Descobrimos em Chiquinha uma mulher guerreira, 
afrodescendente, que apesar de ter uma educação 
semelhante à de outras meninas de posse de sua 
época, participou ativamente do movimento pela 
libertação dos escravos. 

Então veio a inspiração, o desafio de desenvolver 
ações direcionadas à história e cultura afro-brasileira, 
de uma forma prazerosa através da literatura afro, 
que traz o registro de uma memória social enquan-
to lembranças de vários indivíduos. Memória que 
permitiu um conhecimento de um sistema simbólico, 
e possibilitou uma reorganização do território negro 
da diáspora.

Este projeto visa buscar valores através da palavra 
poética, fazer construir e desconstruir conceitos, 
oferecendo aos estudantes diversas oportunidades 
de ler e escrever valendo-se de vários procedimentos  
metodológicos que proporcionem a formação de 

bons leitores e escritores, de forma interdisciplinar, 
durante todo o ano.

Vejo o professor como sujeito do processo edu-
cacional e ao mesmo tempo aprendiz da temática 
e mediadora entre os alunos e o objeto da apren-
dizagem. Percebo que a lei 10639/03 já passou do 
momento de sensibilização e que deve ser traba-
lhada de forma natural e não obrigatória dentro 
da comunidade escolar. Esta lei não é assunto de 
negros, é assunto de brasileiros! Viva o povo afro 
descendente!

OBJETIVOS
Pretendemos com o trabalho:
 � Conhecer livros que resgatem nossa identida-
de etnicocultural, que valorizem nossas raízes e 
descortinem para os pequenos leitores, aspectos 
interessantes sobre o continente africano.
 � Incentivar a leitura e expressar critérios pessoais 
para escolha de livros de literatura da biblioteca 
escolar. 

“Reconstruir a historia pela palavra poética é 
também entoar cantos de louvor para quem faz a 
historia contemporânea da África e da diáspora.“

PROJETO

lITERAFRO

 “Ó Abre alas que eu quero passar...”.
Chiquinha Gonzaga
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 �Ouvir, ler e interpretar histórias, músicas, poesias, 
filmes...
 � Produzir textos, relacionados à temática, coletivos 
ou individuais.
 �Observar e reconhecer em nosso bairro, cidade, 
estado, país, a herança da cultura afro.
 � Estabelecer elos entre História do Brasil e História 
da África
 � Possibilitar a reflexão sobre a situação dos ex-es-
cravos e a atual participação do negro na socieda-
de. O que mudou? O que é necessário mudar ?

PÚBLICO ALVO
Alunos do 3º ano do 1º ciclo – 1º turno 
Professora regente Tânia

DESENVOLVIMENTO
O carnaval estava se aproximando e a escola deci-

diu promover um grito de carnaval à moda antiga...
A nossa turma ficou com Ó abre alas ,  de Chiqui-

nha Gonzaga , uma das músicas mais conhecidas 
nos últimos cem anos ...E de repente ficamos conhe-
cendo a Chiquinha, Chiquinha Gonzaga !

Então surgiu a ideia do trabalho da turma 2, que 
colocamos o nome de LITERAFRO- entre correntes e 
sonhos.

Começamos a  nutrir o nosso  projeto com  leitura 
de livros, poesias, músicas que nos contavam um 
pouco sobre a história de nossos antepassados, na 
época em que os negros eram capturados e trazidos 

à força para o Brasil em navios negreiros. 
Márcia, a auxiliar de biblioteca , sempre nos auxi-

liando durante os dias de empréstimos e devoluções 
de livros. Cada encontro semanal ,  uma novidade: 
momento da  história, comentários sobre os livros, 
videos informativos sobre autores...

Entre tantas histórias apareceu uma princesa, a 
princesa Isabel, que assinou uma lei, a lei áurea. Na 
época pensavam que com a assinatura da lei, todos 
os escravos estariam livres, mas será que os negros 
realmente conquistaram  a verdadeira liberdade e 
ficaram livres ?

Rei, rei, rei, quem é rei nunca perde a majes-
tade! Chico Rei veio da África, foi  capturado , 
jogado no navio, destino: Brasil. Este guerreiro 
lutou contra a escravidão, comprando uma mina 
abandonada. Quer saber como ? Leiam os livros de 
Renato Lima  - Chico Rei e História de Nossa Gente  
de Sandra Lane.

Fomos agraciados, no dia 11 de agosto, dia do 
estudante, com a presença da contadora de história 
Sandra Lane, ex-aluna do Pedro Alcantara Júnior, 
com apresentação no anfiteatro e logo após com um 
bate papo na nossa turma .

Lembramos a guarda de congo do B. Jardim 
Industrial, onde está situada a nossa escola, tendo 
alguns alunos e ex alunos  como participantes.

E por falar em congado, fizemos a leitura do 
livro: Cantando e Reinando com os Arturos, um livro 
muito interessante que relata a vida de um grupo 

“Ninguém ama o que não 
conhece, o conhecimento 
pode nos aproximar ..”.
(Mandela)

Mas embora meus senhores
Se festeje a liberdade
A gentil fraternidade
Não raiou de todo não ! …
(Cruz e Sousa)
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de pessoas negras, da mesma família, que moram 
em uma comunidade, aqui bem perto, em nossa 
cidade, Contagem. Eles gostam de fazer orações, 
cantar, dançar… Fizemos um tour pela  nossa cidade 
e fomos conhecer os “Arturos “ de perto.

A comunidade começou com o senhor Arthur, por 
isso hoje são conhecidos como arturos.

As nossas descobertas não param por aí...
São tantas histórias!
Vale a pena ler a história de uma pequena escrava 

que gostava de comer parede, isso mesmo, comer 
parede e não tinha nome. Pensou, você sem nome ?

Um dia , essa escravinha comendo parede, duran-
te um castigo, encontrou uma botija de ouro, que   
mudou a sua vida e das pessoas que moravam com 
ela ,na senzala da fazenda.

Através do DVD livros animados da Cor da Cultura 
e do livro - Botija de Ouro, de Joel Rufino, nos encan-
tamos ainda mais com a pequena escrava.

Descobrimos  também que a amizade é algo 
muito valioso, com o livro Presente de Ossanha, do 
mesmo autor da Botija de Ouro. 

A amizade não tem preço…
Ainda com Joel Rufino, conhecemos a Casa da 

Flor, construída pelo Sr. Gabriel lá no Rio de Janeiro. 
Fizemos um paralelo com a Casa de Cacos, uma das 
atrações turísticas de Contagem.

Que é mais importante: a agulha ou a linha?
Com a leitura de Um apólogo, de Machado de 

Assis, descobrimos que cada um tem a sua função, o 
seu valor e que juntos somos fortes ...

Descobrimos também que o menino Machado 
sofreu muito na infância, mas deu a volta por cima, 
superou preconceitos, pobreza, perda de parentes 
e se tornou um dos mais famosos escritores brasi-
leiros...

Pé na estrada …
No mês de setembro, fomos de Van ao Museu do 

Escravo , em Belo Vale. 
Como se trata de uma proposta aberta, durante 

os próximos meses, livros e atividades poderão ser 
substituídas ou acrescentadas, mas sempre tendo o 
foco da temática. 

Já começamos a devorar 
“Os comedores de palavras“, de Edimilson de Al-

meida Pereira e Rosa Margarida de Carvalho Rocha.
E lá vamos nós !

AVALIAÇÃO
Propiciamos um olhar mais sensível para a diversi-

dade que se faz presente na educação, podendo ser 
oral ou escrita. 

O encerramento do semestre foi com lanche 
coletivo, com direito à rapadura, pipoca, bolos e 
bolinhos, sucos, canjica e frutas .

LIBERTA-TE NEGRO, A LUTA CONTINUA ...
2011
Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes
Oportunidade para redobrarmos nossos esforços 

na luta contra o racismo, a discriminação racial. É 
hora de abolirmos o preconceito!

“Ler os clássicos desperta o gosto pela viagem, pela imersão 
no desconhecido e pela exploração da diversidade...”    
(Ana Maria Machado)
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VAMOS OlHAR DIFERENTE?

Walison nonato da cruz 
Graduado em Belas artes 
Licenciatura em Desenho e Plástica  
Escola de Belas artes- ufMG.

O Ponto de Partida...
A proposta da mostra literária neste ano lançou 

um desafio e tanto, para a construção de um proje-
to. Isso por se tratar de um tema dirigido à discussão 
da questão da cultura e história africana e afro-
brasileira. Esta temática teria que ser contextualizada 
para a realidade da escola de primeiro ciclo da rede 
municipal de Contagem Professora Ana Guedes Viei-
ra – Anexo. Surgiu então outro elemento, além do 
próprio tema do projeto, que foram os resultados de 
uma pesquisa realizada no último Aprova Contagem 
(avaliação do município de desempenho escolar). 
Os estudantes da rede municipal foram pergunta-
dos sobre o sentimento de discriminação em todas 
as instâncias. O primeiro ciclo gerou o resultado 
mais significativo nesse sentido. Apenas 46,2% dos 
estudantes do 1º ciclo declararam que não foram 
discriminados na escola. Esse dado pôde trazer a 
seguinte leitura: a possibilidade de uma tendência 

do estudante de primeiro ciclo ser mais vulnerável a 
paradigmas e estereótipos da nossa sociedade que 
muitas vezes agridem a identidade afro-brasileira. 
Uma hipótese levantada foi de que a criança ainda 
tem poucos subsídios para uma percepção crítica 
de si mesma e do mundo a sua volta. Logo seria im-
portante desenvolver a capacidade analítica de uma 
forma lúdica e acessível às crianças, principalmente, 
numa perspectiva que focalizasse a representativi-
dade da cultura afro-brasileira. Isso com o intuito de 
despertar na criança um olhar mais aguçado sobre 
as informações que chegam até ela e assim promo-
ver condições para a construção da sua autoimagem 
e da imagem do outro de uma forma equilibrada. 

A Caminhada...
Foram feitas análises do discurso estético, na 

linguagem da criança, por meio de algumas obras 
da Literatura infantil, Artes Plásticas e Música. Dessa 

É importante aprender a ver além do que é pronto e acabado para se ter a 
identidade, enquanto sujeito, resguardada.

Trabalho Pintura Coletiva
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forma, foi destacado quando o conteúdo apontava 
para a relevância do valor do sujeito e da cultura 
afro-brasileira ou quando essas obras, direta ou indi-
retamente, negavam esta relevância.

Foi trabalhada uma leitura comparativa entre o 
livro O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém e o Conto 
clássico A Cinderela pontuando-se o conceito de 
belo inserido nas obras. Também foram feitos dese-
nhos de auto-retratos, reflexões a partir do filme A 
Princesa e Sapo, trabalhos de pintura e modelagem 
a partir do vídeo do programa A Cor da Cultura, livro 
animado com a animação e propostas de atividades 
pedagógicas do livro Menina Bonita do Laço de Fita, 
de Ana Maria Machado.

Com este livro foi abordada, também, a área 
da Música por meio da construção de um arranjo 
musical. Ele foi desenvolvido a partir de uma ideia 
melódica relacionada ao texto do livro por uma 
estudante da escola. O arranjo foi trabalhado com 
os estudantes da turma de terceiro ano do turno da 
manhã com instrumentos e ritmos de origem afro-
brasileira. 

Foram analisadas algumas pinturas de Pablo 
Picasso, pontuando a influência da estética das 
máscaras africanas em seu trabalho e a pintura A 
Negra, de Tarsila do Amaral, com seus precedentes 
estéticos. Depois das análises foram feitas releituras 
desses trabalhos pelos estudantes. Foi trabalhado o 
livro Minha Família é Colorida, de Georgina Martins 
e a partir dele foram realizadas e filmadas entrevistas 
com os estudantes, além de produções de textos 
com perguntas sobre o olhar que as crianças tinham 
sobre elas mesmas e a sua família. Todo esse proces-
so culminou na festa da família com apresentação 

do arranjo musical para o texto Menina Bonita do 
Laço de Fita e um desfile que tinha como objetivo 
valorizar a estética africana nas roupas, adereços e 
música.

Ainda tem muito chão pela frente...
Logo, no curto período de desenvolvimento 

deste projeto muitas questões foram levantadas e 
aconteceu este primeiro despertar para o olhar além 
do senso comum, que é muitas vezes permeado 
de ideias “endurecidas” e sufocantes. Percebe-se a 
necessidade de um trabalho contínuo pois é uma 
discussão muito complexa e que já se depara com 
estereótipos e paradigmas muito internalizados mes-
mo nas crianças.  
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CONTAGIANDO 
COM CORDEL

carla aparecida nascimento Saragá 
formação acadêmica: curso normal Superior 
Pós-Graduada em Educação infantil e Gestão Escolar

2010 desenvolvi com sucesso o Projeto “Geometran-
do, tudo fica diferente...” Pude constatar durante e 
ao final desse projeto como os alunos progrediram 
tanto na leitura quanto na escrita. Resolvi continu-
ar seguindo com a mesma turma no ano de 2011. 
Como os alunos já estavam acostumados a trabalhar 
atividades sob a forma de projeto, resolvi desen-
volver outro, desta vez priorizando a produção de 
textos com o objetivo de desenvolver ainda mais a 
leitura e a escrita desses alunos.

Alunos da Escola Municipal Virgílio de Melo 
Franco estudam cordeis africanos, leem e produzem 
textos e todos constatam: Contagiar é a palavra-
chave da educação. 

O Projeto “Contagiando com Cordel” deu conti-
nuidade ao processo de alfabetização cujo início, sob 
minha supervisão, aconteceu no ano de 2010. Em 
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As pesquisas foram realizadas durante as férias, 
antes da elaboração do Projeto, pois precisaria ser 
um tema atrativo que despertasse, desde o seu 
início, a curiosidade e o interesse das crianças haja 
vista que todas elas, de uma forma ou de outra, 
têm acesso a outros veículos de comunicação muito 
mais atraentes do que as informações do professor. 
Assistindo a um programa de televisão que falava 
sobre Cordel, tive a ideia de pesquisar a literatura de 
Cordel numa perspectiva mais infantil. Descobri um 
mundo de atividades que eu poderia trabalhar com 
meus alunos. O próximo passo foi lançar a ideia  e  
ver se o grupo aprovaria. O interesse foi total porque 
apresentei a eles muitos livros e muitas músicas que 
poderíamos trabalhar dentro e fora de sala de aula, 
além de despertar neles o interesse por “falas dife-
rentes”, regionalizadas, possibilitando fazermos um 
parâmetro com a nossa fala. 

Com a colaboração da bibliotecária da escola, fo-
mos montando as atividades sempre com o cuidado 
de alterná-las a fim de que não ficassem repetitivas. 
Foram surgindo músicas, poesias, contos. Tudo era 
novidade para as crianças, porque a literatura de 
Cordel é muito ampla e consegue, como diz o título 
do Projeto, contagiar a todos. O espaço da biblioteca 
começou a ser visitado de maneira prazerosa, sem 
aquela habitual obrigação de pegar um livro qual-
quer para ler, pois desenvolvemos muitas atividades 
dentro desse espaço. As crianças se habituaram a 
frequentá-lo sem imposição.

O Projeto teve início em fevereiro e eu ainda não 
sabia que os projetos inscritos no Circuito Literário 
deveriam contemplar a cultura afro-brasileira. A prin-
cípio pensei em não inscrever o Projeto, pois nada 
tinha a ver com o tema proposto. Porém, pesquisan-
do mais um pouco, descobri uma infinidade de livros 
nos quais a literatura de Cordel estava associada 
à cultura afro. Na verdade, a literatura de Cordel 
e o Negro estão relacionadas, como descobrimos 
durante os trabalhos com poemas que falam da vida 
e morte de Zumbi dos Palmares, bem como muitos 
lamentos africanos, músicas, etc. Descobrimos juntos 
muitas particularidades africanas dentro da literatura 
de Cordel o que nos ajudou a produzir um trabalho 
muito rico e detalhado.

O professor tem, cada vez menos, atrativos para 
conduzir com sucesso sua turma, haja vista as inú-
meras oportunidades oferecidas pela modernidade 
do mundo. Até mesmo aquelas crianças que não têm 
em casa um computador, podem acessar a internet 
por meio da escola ou nas conhecidas “lan houses”. 
Crianças aparecem na escola com celulares cada vez 
mais modernos e jogos interativos fazem com que 
eles desejem que a hora do recreio chegue logo. É aí 
que entra o que eu chamo de “didática criativa” do 
professor. Se o professor não usar e abusar da sua 
criatividade, certamente não obterá sucesso e não 
alcançará os objetivos propostos. Quando encara-
mos  situações graves de indisciplina, fracasso escolar, 
evasão, dentre outros, certamente nos depararemos 
com  uma escola parada no tempo e com profissio-
nais desmotivados. A desmotivação faz certamente 
com que o professor lance mão apenas dos materiais 
impressos e livros didáticos. De nada adianta um bom 
xerox sem um excelente profissional por trás dele. De 
nada adianta um bom livro didático sem um condutor 
capacitado com técnicas inovadoras, que certamente 
não vão estar no sumário do livro.

Mais uma vez pude constatar, já ao término do 
projeto “Contagiando com Cordel”, o quanto meus 
alunos progrediram. O mais interessante foi poder 
compará-los com eles mesmos porque é a mesma 
turma. Eles puderam observar o quanto aprenderam e 
como conseguiram produzir um excelente trabalho. 

Um dos momentos mais importantes do Circuito 
Literário foi quando os jurados estavam avaliando o 
trabalho e meus alunos chegaram “invadindo” o es-
tande dizendo: “Olha o meu trabalho ali!’ ‘Aquele ali 
é o meu!” “Nossa, professora, você colocou nossos 
trabalhos pra todo mundo ver!” Foi muito gratifican-
te perceber a alegria deles e o mais importante foi 
ter o nosso trabalho valorizado e reconhecido. Esse 
é o impulso para que nós, professores,  continue-
mos trabalhando nesta perspectiva e com a certeza 
de que alunos novos virão e projetos inovadores 
também!

Professora e alunos em 
atividade de leitura de 
cordel fora de sala de aula

Alunos na 
montagem da 
exposição dos 

livrinhos em cordel

Exposição dos 
trabalhos dos 
estudantes
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CONTANDO 
ÁFRICA
Durante a V Mostra Literária 
de Contagem os estudantes da 
Escola Virgílio de Melo Franco 
contaram contos africanos e 
encantaram o público. Com 
a contação foram os grandes 
protagonistas do projeto

cláudia Lopes Pereira 
Graduada em Letras com especialização em Gestão Educacional e Educa-
ção inclusiva (Gênero e Sexualidade)

Maria cristina ferreira 
Graduada em arte com especialização em gravura

que uma experiência de confronto, é uma vivência 
da parceria, do espírito de solidariedade. Ele ensina a 
semear no tempo certo, reavivar esperanças e dividir 
os frutos da colheita.

Outro elemento que chamou a atenção dos 
estudantes foi a presença constante de uma árvore 
exótica que perpassa o imaginário de todo o povo 
africano. Nasceu de suas sementes, histórias e lendas 
e pode atingir muitos nomes, muita idade e muitos 
metros, o Baobá.

Foram encontrados vários contos relacionados 
ao Baobá. Em alguns, a árvore era apresentada a 
partir de características positivas, como portadora 
de grandes tesouros. Em outros, como uma árvore 

A partir do conhecimento da temática relacionada 
à Cultura e à História Africana e Afro-brasileira foi 
despertado em nós o desejo de estudar os seus con-
tos, pois, é uma forte característica de sua cultura, o 
contar. “Na África, o conto é uma brincadeira, mas 
uma brincadeira instrutiva”. Comoé Krou.

Os contos foram selecionados a partir da biblio-
grafia que compõe o Kit Literário e enriquecido com 
o material da biblioteca. Além disso, foi  utilizado o 
Mancala, o jogo da vida, muito difundido em todo o 
continente africano, originário do Egito antigo. Cada 
povo deu ao jogo um simbolismo próprio segundo 
suas crenças e seus costumes. Simbolizando a seme-
adura, a plantação, a aposta no futuro. Jogá-lo, mais 

O Baobá
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O Baobá

insatisfeita e murmuradora. Assim, os estudantes 
puderam fazer comparações e associá-las às próprias 
características humanas.

A partir daí, surgiu a ideia do “Contando África”, 
que trabalhou o reconto, a tradição oral. Vários 
contos foram selecionados pelos próprios alunos, es-
tudados e preparados. Para a contação, recebemos o 
apoio do Grupo Camaleão, que desenvolve um pro-
jeto de teatro com os estudantes no contra turno. A 
Professora de História, Maria Ângela, cuidou da par-
te estética, figurino e maquiagem dos integrantes. O 
envolvimento dos alunos foi tanto que mobilizou até 
o diretor da escola,  Marcos Celírio, que cuidou de 
ensaiar o Caluê Dendê, música que o Baobá cantava 
em um dos contos.

No dia da Mostra Literária, a nossa surpresa foi 
ainda maior. Alguns se destacaram com desembara-

ço. Outros com superação. Eles recebiam os visitan-
tes que “colhiam” histórias na árvore e estas eram 
contadas. 

Com isto, percebemos com satisfação, que es-
tamos conseguindo alcançar  o  grande desafio do 
educador que é despertar no educando a responsa-
bilidade e autonomia. Cabe registrar que o projeto 
vem dando frutos. Os estudantes presentearam os 
alunos do 1º Ciclo no turno da tarde, na semana da 
criança, com contação de histórias.

O fato é que temos percebido na condução do 
processo um amadurecimento, tanto dos professo-
res envolvidos quanto dos alunos da escola. Temos 
acolhido os alunos que têm o desejo de participar, 
sem restrições. Para nós, esta é a verdadeira inclu-
são: respeitar as diferenças, elevando a autoesti-
ma.

Os estudantes contam histórias para os visitantes

Os Contadores colhem os contos e contam para os visitantes

Estudantes Larissa, Ana Paula, Gabriel, Hanna, Nainy, Luana, 
Letícia, Pablo, Arthur e James
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Depoimentos dos estudantes envolvidos:

“Foi uma experiência que vou levar para a vida toda, 
pois fiquei motivada a falar mais com as pessoas. 
Hoje, posso falar e me expressar com qualquer pes-
soa.” 
Hanna Luiza – Aluna do 2º Ano do 3º Ciclo

“Eu senti uma coisa bem interessante, porque antes 
eu não gostava muito de falar em público e partici-
pando da Mostra Literária passei a gostar de apre-
sentar e falar em público.”
 Luana Gomes - Aluna do 3º Ano do 3º Ciclo

“Foi muito bom! Foi a primeira vez que falei em 
público. Antes, eu tinha vergonha e não conseguia. 
Com a Mostra Literária eu consegui superar este 
problema.”
James Caio - Aluno do 2º Ano do 3º Ciclo

“Esse dia foi e vai ser inesquecível pois eu me senti 
como uma rainha, na verdade, na hora da apresen-
tação, eu era mesmo uma rainha. Também nesse tra-
balho eu aprendi que tudo que  criamos, amamos.”
Larissa - Aluna do 2º Ano do 3º Ciclo

“Foi muito emocionante participar da Mostra Lite-
rária, pois aprendemos muitas coisas sobre a África. 
Foi muito bom. Adorei.” 
Nayni - Aluna do 2º Ano do 3º Ciclo

“Foi muito legal participar da Mostra Literária. Foi 
algo diferente e interessante. Achei divertido. Eu 
amei.” 
Letícia - Aluna do 2º Ano do 3º Ciclo

“Eu achei muito interessante, pois sentimos na pele 
a responsabilidade de mostrar algo para o público.”
Gabriel Rodrigues - Aluno do 2º Ano do 3º Ciclo

“Foi bem interessante, na verdade, emocionante. Foi 
uma coisa nova em minha vida. Eu só sei que estou 
apaixonada por tudo isto.”
Ana Paula - Aluna do 3º Ano do 3º Ciclo

“Eu achei que foi muito legal participar, uma expe-
riência muito importante para mim. Uma coisa que 
nunca vou esquecer porque foi especial.” 
Pablo – Aluno do 3º Ano do 3º Ciclo

“No começo eu senti medo, mas foi passando. 
Quando eu fui fazer a apresentação, eu esqueci uma 
parte, mas a Larissa fez uma intervenção e no final 
deu tudo certo.”
Arthur Morcatte - Aluno do 2º Ano do 3º Ciclo

Quem foi ao stand do Contando África, teve o 
prazer de colher histórias e se deleitar com os contos 
contados pelos estudantes.
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A ORAlIDADE 
EM bUSCA DA HISTÓRIA E 

DOS TAMbORES EM NOVA
CONTAGEM

fernando césar Rodrigues da cruz  
Graduado em geografia.

Marília do Rosário Ribeiro 
Graduada em normal Superior com Especialização em Gestão e organização da escola.

Marisa Pereira dos Santos alves  
Graduada em Pedagogia com Especialização em Gestão e organização da Escola.

Colaboradores: 

Lucas Eustáquio da Silva Paiva 
Graduado em história com Especialização em Ensino Religioso e Mestre em Educação.

Shirlei cristian corrêa ferreira  
Graduada em normal Superior com Especialização em Gestão e administração Escolar.

Daniel anderson Vitor Saraiva 
Graduado em artes Visuais, Bacharel em Desenho e Mestre em artes Visuais.

Rafael Martins ferreira 
Graduado em artes Visuais.
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A fonte oral é uma experiência muito significativa, pois 
é a manifestação da memória de pessoas comuns que 
contribuíram de forma direta na construção da história da 
sua comunidade.

A história oral é um método de pesquisa que 
consiste em realizar entrevistas com pessoas que 
podem testemunhar sobre acontecimentos, conjun-
turas, instituições, modos de vida ou outros aspectos 
da história contemporânea. Começou a ser utilizada 
em 1950 após a invenção do gravador, nos Estados 
Unidos, na Europa e no México e, desde então, se 
difundiu bastante.

No Brasil, essa metodologia foi introduzida na 
década de 1970, ampliando-se na década de 1990. 
Atualmente, há intensas publicações de livros, revis-
tas e artigos sobre história oral.

Partindo da importância da história oral como fon-
te histórica, desenvolvemos esse projeto onde foram 
necessárias idas e vindas à campo, quando buscamos 
possíveis fontes que informassem as origens de Nova 
contagem. Nesse percurso, encontramos vários obs-

táculos, dentre eles, a falta de documentação oficial 
sobre a história do Bairro. Realizamos este trabalho 
com os estudantes, resgatando a história da comuni-
dade e a própria identidade. Eles se identificaram não 
só com a comunidade em que estão inseridos, mas, 
sobretudo com a sua origem étnica.

Tendo em vista as pesquisas de história oral até 
então realizadas, constatamos depoimentos que 
demonstram a migração de alguns membros da 
comunidade dos Arturos para Nova Contagem e de 
famílias afrodescendentes que migraram de várias 
regiões do Estado e do Brasil, visando à proximidade 
com familiares que cumprem pena na Penitenciária 
Nelson Hungria. 

Esses grupos trouxeram para o Bairro várias influ-
ências culturais afrodescendentes como: a oralidade 
(já que essa é uma das características mais marcan-
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tes da cultura africana devido ao grande significa-
do que possui a arte e o poder da palavra falada), 
ritmos percursivos, as Guardas de Congo, as Guardas 
de Folia e os modos característicos de ocupação de 
espaço nos aglomerados.

Assim, buscamos a partir do uso da linguagem 
oral da comunidade de Nova Contagem, que, em sua 
maioria, é constituída de afrodescendentes, uma me-
todologia eficaz em que os estudantes conseguissem 
conhecer e construir a história da sua comunidade e, 
principalmente, de sua identidade. 

“A história oral como metodologia é pensar em 
um conjunto de possibilidades fundamentadas que 
norteiam a construção da pesquisa. Ela permite que 
o pesquisador se relacione diretamente com o objeto 
estudado, que perceba as modificações nas faces, no 
corpo ao direcionar uma pergunta. Ela permite que 
alcancemos as pessoas que nunca foram alcançadas, 
ouvidas e nem olhadas. Enfim, pensar com a história 
oral é pensar na vida, na relação direta com os sujei-
tos envolvidos em fatos sociais”. (PAIVA, 2009).

Partimos do conceito de história oral, mostrando 
as suas peculiaridades e importância, não somente 
para o estudo historiográfico, mas, sobretudo, para 
a construção de valores que visam construir a identi-
dade e o respeito entre as pessoas, ou seja, o relato 
oral baseia-se nas relações internas de uma comuni-
dade, pois seu uso requer uma habilidade precisa do 
olhar, do ouvir e do registrar.

REFERÊNCIAS
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Prosseguimos com o trabalho de campo, onde 
os estudantes realizaram entrevistas. Com os dados 
coletados produziram textos, que culminaram em 
um seminário em forma de “Mesa redonda”, com a 
participação de membros da comunidade.

Outras atividades ligadas à cultura e história afro-
brasileira foram realizadas nos espaços internos e ex-
ternos à Escola, sendo realizados: vídeo-conferência, 
dança, música, comidas típicas, artesanato, poesia, 
contação de histórias e confecção de figurinos carac-
terísticos.

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possi-
bilitado aos estudantes a descoberta de um mundo 
de informações extremamente importantes e interes-
santes, como define a estudante Denise:

“Com o relato oral descobri que o idoso não é 
apenas um velho, mas alguém com muitos conheci-
mentos e experiências, pode nos ensinar muitas coi-
sas, como respeito, solidariedade e companheirismo. 

Percebi que saber ouvir é importante não só na 
entrevista. Mas, em todas as situações da vida”. 
(Denise Gonçalves de Gusmão, 12 Anos, 3º Ano do 
2º Ciclo).

Assim, o traço mais surpreendente na realização e 
desenvolvimento do projeto, observado nos estu-
dantes, foi o impacto transformador na mudança de 
concepção e na percepção do outro, como parte da 
construção histórica da sua comunidade.
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AFRICANIDADES 
EM lITERATURA

Africanidades em Literatura
descortina e revela beleza
de uma vasta e viva cultura
Trajada de imensa riqueza

Gessiely Souza Silva 
Graduada em licenciatura de ciências  Biológicas/ uniPac

Vera Lucia Pedrosa 
Graduada em normal Superior/ unimontes, pós-graduada 
em Psicopedagogia
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Para fins didáticos, descreveremos as atividades reali-
zadas durante o projeto separadamente. 

O Passo a passo do projeto...
Após o estudo do kit de matérias, do programa “A 

cor da cultura”, do ministério da educação2, deu-se a 
seleção de alguns títulos de obras (Memória das Pa-
lavras, O Menino Nito, Bruna e a Galinha d’Angola).

1º momento:
Iniciamos o desenvolvimento dos  trabalhos com 

estudantes e comunidade escolar em geral que 
frequentavam a Escola Aberta, que acontecia aos    
sábados, na instituição. 

Ações executadas:
Sala de Leitura 
No espaço da biblioteca foram realizadas ativida-

des de leitura, contação de histórias, oficinas com 
livros e interpretação de textos coordenadas pela 
educadora Gessiely Souza Silva. 

1ª Atividade
A partir da obra “A memória das palavras”3foi 

promovido um estudo de linguagem com palavras 

2 Programa de formação de educadores sobre história e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana no qual é fornecido um kit de material pedagógico.

3 BRANDÃO, Ana Paula, coordenação do projeto. Memória das palavras. Rio de 
Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006.

Tomando a literatura como uma maneira lúdica 
e instigante de trabalhar as africanidades, e enten-
dendo-a capaz de apresentar a ancestralidade e a 
cultura africana trazida para o Brasil que tanto faz 
parte da nossa memória, utilizamos dessa linguagem 
para trabalhar a temática e contribuir com a forma-
ção de estudantes leitores. A proposta também serve 
de meio para o conhecimento e o reconhecimento 
do patrimônio cultural afro-Brasileira. 

A Lei n. 10.639/2003 torna obrigatório o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
na Educação Básica, gerando grandes discussões no 
meio educacional a fim de promover estratégias para  
sua implementação. Atendendo o propósito da lei e 
por entendermos a urgência de uma educação que 
contemple a diversidade cultural e que desperte o 
senso crítico dos estudantes para as relações etni-
corraciais, o projeto Africanidades em Literatura, foi 
desenvolvido na Escola Municipal Cândida Rosa do 
Espírito Santo, com a comunidade escolar e estudan-
tes do 3º ano/1º ciclo do Ensino Fundamental.

O trabalho foi desenvolvido com dois públicos e 
ambientes distintos. O primeiro momento aconteceu 
durante as oficinas literárias da Escola Abeta1 aten-
dendo a comunidade escolar. O segundo momento 
em sala de aula com estudantes do 3º ano/1º ciclo. 

1 Programa do Ministério da Educação que busca repensar a instituição escolar 
como espaço alternativo para o desenvolvimento de atividades de formação, 
cultura, esporte e lazer para os alunos da educação básica das escolas públicas e 
suas comunidades nos finais de semana.

Atividades
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do nosso vocabulário de origem africana. Os partici-
pantes confeccionaram cartazes com as palavras já 
conhecidas e familiarizadas, ou não, por eles.

O resultado foi exposto na unidade escolar, possi-
bilitando aos demais integrantes da escola a intera-
ção com esse material.

2ª Atividade
Estudo literário da obra “O menino Nito”4, da 

autora Sônia Rosa. Confecção de “Caroches”5 que 
representam os personagens do livro  selecionando 
uma estudante entre os participantes, para divulgar 
na escola,  em  turmas do 1º e 2º anos do 1º Ciclo, o 
resultado do trabalho. Essa estudante transformou-
se em uma contadora de histórias realizando apre-
sentações com o material confeccionado na oficina, 
sendo acompanhada pela coordenadora da atividade 
que instigava nas turmas reflexões sobre as questões 
apresentadas na obra. 

3ª Atividade
Foi Contada a história “Bruna e a galinha 

d’angola”6, de Gercilga de Almeida, com debate 
posterior. A discussão envolveu as memórias afeti-

4 ROSA, Sônia.  O menino Nito. Rio de Janeiro: Pallas, 2002.  16 p.
5 Tipo de boneco que reproduz apenas a face dos personagens.
6 ALMEIDA, Gercilga de.  Bruna e a galinha d’ angola.  Rio de Janeiro: Pallas, 

2004.  24 p.

vas a que a história remete, observou-se, ainda, a 
estética das ilustrações e confecção de convite com 
os motivos do livro.

4ª Atividade
Visado à divulgação dos materiais disponíveis no 

acervo da biblioteca sobre a  temática afro-brasileira, 
diversidade e respeito às diferenças, disponibilizamos 
à comunidade escolar o empréstimo e acesso ao 
acervo.  

Para possibilitar essa ação foram criados baús 
contendo obras de literatura abordando o assunto, 
o qual os pais ou responsáveis pelos estudantes, 
frequentadores da escola aberta, levavam para casa 
com o objetivo de fazer a leitura em família. Os baús 
eram devolvidos após uma semana.

2º momento:
Proposta Desenvolvida com estudantes do 3º ano 

do 1º Ciclo - turma 1132C - da educadora Vera Lúcia 
Pedrosa.

Ações executadas:
Estudo da temática
-1ª Atividade
Em sala de aula, a educadora iniciou as ativida-

des a partir da obra “Bruna e a Galinha D’ Angola”, 
contada em uma roda de leitura, desenvolvendo o 
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reconto e a socialização das ideias que permeiam o 
livro.

2ª Atividade
Os educandos participaram de uma seção de 

vídeo que reproduzia a história “Bruna e a galinha 
d’angola”, seguido de observação da linguagem, 
estética e valores civilizatórios afro-brasileiros.

3ª Atividade
Produziu-se uma série de convites com o intui-

to de divulgar e convidar o público escolar para a 
apresentação teatral encenada em três momentos – 
Escola/Mostra literária/Literatura em Família.

5ª Atividade
Na contribuição com o desenvolvimento de ha-

bilidades artísticas foram ministradas oficinas para 
produção de esculturas em argila (galinhas D’angola) 

e um panô7 decorado que veio a fazer parte do cená-
rio da peça.

6ª Atividade
A sexta atividade aconteceu em torno da culmi-

nância do projeto com a criação, ensaio e apresen-
tação da peça teatral adaptada do livro “Bruna e a 
Galinha da Angola”. 

Avaliação 
Entendendo que o processo de avaliação é 

fundamental para o diagnóstico da efetividade das 
atividades aplicadas, utilizamos duas ferramentas: 
pesquisa do índice de satisfação (aplicado ao público 
da Escola Aberta) e consenso grama (aplicado aos 
estudantes em sala de aula). A partir dos dados cole-
tados foram gerados os gráficos a seguir:       

7 Painel decorativo, feito de tecido, geralmente retangulares costurados uns aos 
outros, ornamentado com pinturas e aplicações.

Considerações finais.
Foi possível observar, através da avaliação dos gráficos, que o resultado do trabalho foi satisfatório ao 

publico atingido, despertando o gosto pela literatura. 
O projeto, além de promover discussões sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros algumas reflexões 

sobre o racismo e o respeito às diferenças, propiciou aos estudantes uma ampliação do conhecimento da 
cultura africana e sua influência no nosso patrimônio cultural.
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NO bÁU DO SAMbA
“O baú do Samba, surge do amor à arte e à valorização da nossa cultura afro-
brasileira de maneira lúdica e mágica.”

andreia alves Valeriano Ribeiro 
Graduação: Licenciatura em Desenho e Plástica 
Pós-Graduação: arte-Educação 

Eliane fernanda Ribeiro 
Graduação: Licenciatura em Desenho e Plástica 
Pós-Graduação: Psicopedagogia

Colaboradores: 
Rosimar Rodrigues Lisboa 
Vera Lúcia da fonseca

O projeto nasceu da necessidade de desenvolver 
as competência e habilidades das diversas lingua-
gens da arte e o resgate da nossa identidade cultu-
ral. A partir da literatura, buscamos outras expres-
sões artísticas como a música, a pintura e a dança, 
trazendo personagens de grande representatividade 
para o cenário do samba, como Cartola, Pixingui-
nha e Noel Rosa. Contando a história de suas vidas, 
a história do samba e apresentando os diversos 
instrumentos utilizados no samba, buscamos ainda a 
percepção dos sons e dos ritmos africanos. 
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As Tarefas do Baú
Todos os elementos do projeto surgiram do Baú, 

buscando magia e ludicidade para motivação dos 
alunos. A cada etapa foram retirados os livros, os 
objetos e as tarefas a serem executadas a partir do 
artista trabalhado.

Iniciamos o projeto retirando do baú o livro: 
“Cartola”, de Edinha Diniz e Ângela Bonito, e os 
elementos necessários para a contação de história. 
As tarefas referentes ao livro consistiam em:

 � Confeccionar um “Livrão”, utilizando cartolina, 
tintas, e papéis coloridos, em “origami arquite-
tônico” (livro onde determinados elementos se 
projetam a frente-cartão 3 d).
 � Elaborar o reconto do livro.
 � Escutar algumas canções do Cartola.
Num segundo momento, retiramos do Baú o artis-

ta Heitor dos Prazeres. Através de imagens contamos 
um pouco de sua vida e mostramos suas obras. As 

tarefas referentes ao artista consistiam em:
 �Observar as diversas imagens;
 �Desenhar e pintar a partir das obras apresentadas;
 � Escutar os sons dos instrumentos a partir das 
obras selecionadas. 
 � Conhecer de forma breve a história do samba e da 
música popular Brasileira.
 � Elaborar coreografias com os alunos, que se inte-
ressaram pelos movimentos do samba, trabalhan-
do modalidades de movimentos e as combinações 
do samba. 
Um novo personagem de grande importância 

para a história da MPB surgiu do Baú: Pixinguinha, 
através da contação de história baseada no livro: 
“Menino Bom”, de Lúcia Fidalgo da Editora Dimen-
são. As tarefas referentes ao livro consistiam em:

 � Confeccionar um “livrão” em formato de álbum 
de fotografias, utilizando a técnica em aquarela 
com borra de café e colagens com coador de 
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papel e materiais diversos.
 � Elaborar o reconto do livro.
 �Ouvir músicas do Pixinguinha.
 � Trabalhar a música Carinhoso para cantar em gru-
po com os alunos.
Finalizamos o projeto apresentando o livro “O 

Menino Leo e o poeta Noel”, de Neusa Sorrenti - Edi-
tora Dimensão, em forma de contação de história, 
utilizando teatro de sombras. As tarefas referentes 
ao livro consistiam em:

 � Confeccionar um livro aberto em forma de disco 
vinil, onde os alunos ilustraram a história, utilizan-
do disco vinil, papéis diversos, tinta, etc.
 � Elaborar o reconto do livro.
 �Ouvir músicas de Noel Rosa. 

As riquezas do Baú
A culminância do projeto aconteceu com as apresenta-

ções dos trabalhos desenvolvidos ao longo do processo:

 �A Galeria do Samba
 � Livros confeccionados pelos alunos contando a 
história dos artistas.
 � Pinturas baseadas na obra do artista Heitor dos 
Prazeres.
 �As Vozes do Baú 
 �Apresentação de músicas cantada pelos alunos
 �Os Sambistas 
 �Apresentação de coreografias do samba

Avaliação:
A avaliação aconteceu ao longo do proces-

so, durante as aulas avaliamos o envolvimento e 
interesse dos alunos. Percebemos o avanço dos 
alunos com relação ao reconhecimento do ritmo, 
dos movimentos, da estética; e na conscientização, 
percepção e respeito da manifestação artística 
como forma de expressão que atua na construção 
da nossa história.
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