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PROJETO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

GUIA DO PROFESSOR 

 

O livro traz o diálogo entre a criança e o tambor no Reinado/Congado. As imagens 

desvelam o quão mágico e envolvente é esse instrumento; tanto pela sua forma quanto 

pelo som que ele produz. Deleite para os olhos e para os ouvidos de quem participa ou 

para quem apenas assiste à manifestação de fé que é o Congado. 

O tambor, neste caso, não é um mero brinquedo, é um instrumento da identidade de um 

povo e guarda memórias ancestrais. 

A criança simboliza a esperança de que a identidade afro-brasileira, em processo de 

reconstrução e afirmação, tenha muitos caminhos a percorrer na valorização do negro 

brasileiro. 

Benedito representa a trajetória já vivenciada pelas crianças que são inseridas no canto e 

na dança, movidas pelos sons dos tambores, para tornar visível a fé no Congado. 
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ESTUDANDO COM BENEDITO – Temas transversais 

 
 

Nessa perspectiva, apresentamos uma proposta inicial, multidisciplinar, para desenvolver 

trabalhos didáticos com base na leitura do livro Benedito. A proposta está dividida em 

dois momentos – antes e após a leitura do livro – e envolve produção de texto, conversas, 

pesquisas e expressão artística. Contudo, é muito importante que sejam desenvolvidas 

outras abordagens que envolvam a produção e a manifestação da cultura afro-brasileira, 

por intermédio do recorte que a obra oferece. E, além da Educação Infantil, o livro pode 

ser um instrumento de trabalho para os ensinos Fundamental e Médio. Utilizando, 

inclusive, essa proposta inicial como base para uma problematização mais complexa e de 

acordo com as competências a serem desenvolvidas em cada etapa do ensino e que podem 

ser abordadas nas áreas de História, Arte, Língua Portuguesa, Literatura e outras 

disciplinas. 

 
Estes apresentam diferenças significativas tanto na musicalidade quanto nos 

trajes e nos adereços usados. O que os diferentes ternos de reinado têm em 

comum em sua musicalidade é a onipresença de instrumentos de percussão, 

como caixas, tambores e chocalhos. Embora não seja correto afirmar que há 

ternos considerados mais importantes dentro desses festejos, a tradição afirma 

que o terno de moçambique teria sido o escolhido por Nossa Senhora do 

Rosário quando esta apareceu pela primeira vez para os negros cativos. Por 

essa razão, é comum nos cortejos de Reinado, vermos grupos de moçambique 

escoltando o andor em que é conduzida a imagem da Virgem do Rosário. O 

moçambique é um grupo que possui características bastante distintas, o que 

torna relativamente fácil sua identificação durante os festejos. Seus 

componentes usam trajes de cores claras, geralmente branco. Cobrem a cabeça 

com um lenço e ocasionalmente usam uma espécie de saia sobre as calças [...]. 

Nos tornozelos os condutores do grupo prendem um chocalho que lembra os 

guizos usados por escravos para prevenir fugas [...]. Outros acessórios como 

rosários e patuás completam a figuração do grupo. (MORATO, 2011, p. 132) 

 

 

 
 

ANTES DA LEITURA – Nossos antepassados 
 

Um ótimo exercício para estimular e preparar o leitor para a reflexão sobre dois pontos 

abordados no livro – a ancestralidade e a manutenção dos conhecimentos ancestrais – é 

uma pequena produção de texto orientada: 

Converse com a turma, procurando localizar os laços de parentesco mantidos na família. 

Procure identificar, com cuidado, se a criança conhece e tem contato com pais, avós, tios, 

tias, irmãos, etc. Em seguida, se os alunos já souberem escrever, proponha a redação de 

uma pequena autobiografia, a partir de algumas questões relacionadas a esses parentescos. 

Por exemplo: 

1. O que seus pais, avós, tios ou irmãos mais velhos já te ensinaram? 

2. Você se lembra de alguma ocasião ou festa onde toda a família esteve presente? 

Como era o lugar onde isso aconteceu? Quem esteve lá? O que estavam fazendo? 

Você aprendeu algo nesse dia? 
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3. Para leitores em fase de letramento, a proposta pode ser direcionada para a criação 

de um infográfico simples: com canetinhas coloridas sobre uma folha de papel 

branco no formato A3, a criança fará um autorretrato pequeno (use como 

referência o tamanho da mão de cada um) na parte central superior do papel. Em 

seguida, oriente os alunos a fazerem o retrato, somente o rosto, de cada um dos 

integrantes da família, a partir dos mais próximos. Cada parente deverá ser 

conectado com o autorretrato, utilizando uma linha contínua ou pontilhada, ou 

uma seta, etc. 

É interessante que o trabalho seja orientado no sentido de organização de um 

infográfico, com o objetivo de caracterizar cada familiar, e que sejam apontadas 

algumas questões básicas do ensino de artes visuais, como composição, cor e o 

próprio desenho, valorizando o traço de cada um. 

Para o autorretrato e os demais retratos, a criança pode utilizar quantas cores ela 

desejar. Para fazer a conexão com o primeiro desenho, é interessante que seja 

utilizada somente uma cor para cada linha. Por exemplo: para se conectar com os 

pais e irmãos pode-se utilizar a cor azul; para tios, tias e primos, a cor amarela; 

para os avós, a cor vermelha e assim por diante, de acordo com as conexões 

apontadas de cada um. 

Ao final, deverá ser feito o desenho que responde à questão número dois: Você se 

lembra de alguma ocasião ou festa onde toda a família esteve presente? Como 

era o lugar onde isso aconteceu? Quem esteve lá? O que estavam fazendo? Você 

aprendeu algo nesse dia? E quanto maior o papel, mais interessante poderá ficar 

o resultado. 

Faça uma roda de conversa para cada um apresentar o seu trabalho e aproveite para dar 

mais informações sobre o termo antepassado. Finalize com uma exposição extraclasse, 

para que outras turmas possam ver o trabalho. 

 

 
INTERAGINDO COM BENEDITO 
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Após o primeiro trabalho, cada aluno deverá ser incentivado a folhear cada página do 

livro com atenção. Nesse momento, a única informação externa que poderá ser passada é 

o nome do personagem que dá nome ao livro. Após esse primeiro contato, peça aos alunos 

que formem um círculo para a troca de informações sobre o entendimento de cada um. 

Fale novamente o nome do livro/personagem, ouça o que cada um terá para compartilhar 

e vá acrescentando informações sobre a manifestação afro-brasileira chamada Congado e 

a manutenção dessa manifestação nas relações de parentesco, pertencimento e identidade. 

Pontos a serem abordados com base na leitura de Benedito: 
 

O Congado como manifestação cultural afro-brasileira – a dança e a música; as guardas; 

as irmandades; a ancestralidade; a identidade; a simbologia (os nomes, as cores, o cetro, 

a espada, o tambor, a gunga, o patangome, a casaca, a hierarquia); a diferença das 

manifestações em Minas Gerais, no Espírito Santo e em São Paulo; os valores culturais; 

o negro brasileiro. 

Pesquise vídeos para que os alunos possam ouvir a música que identifica o Congado. 

Utilize esse recurso para que os alunos tentem identificar o som das gungas, dos tambores 

e dos patangomes. 

Os próximos trabalhos podem ser focados na investigação e na produção desses 

instrumentos, voltando a visitar o livro para apontar quais foram os instrumentos que 

fizeram com que Benedito aprendesse o conhecimento ancestral de seu povo. Qual parte 

do corpo era responsável por tocar o instrumento? Como será o ritmo? Essas pesquisas 

podem ser feitas pela internet. 

Perguntas para os leitores: 
 

1. Conhece algum instrumento musical? 

2. Alguém da sua família toca um instrumento musical? 

3. Tem algum instrumento musical em casa? 

4. Você já tocou algum instrumento musical? Como era o som que esse 

instrumento emitia? 

O professor de Arte poderá ensinar a fazer instrumentos, como o tambor, a gunga e o 

pantagome. Por exemplo: é possível reutilizar latas de molho de tomate para fazer as 

gungas, e latas de biscoito para fazer os patangomes. 
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Aproveite para sugerir aos alunos que façam uma pesquisa sobre as sementes utilizadas 

para esses tipos de chocalhos: lágrimas-de-nossa-senhora, semente de açaí, milho, feijão, 

etc. 
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