TV Cultura, escrito por Elton Mattos

Projeto de trabalho interdisciplinar

Guia do professor
Este projeto interdisciplinar tem como objetivo apoiar as discussões e interações que a leitura do livro pode despertar entre os grupos de crianças junto aos
educadores. Este guia apresenta sugestões de atividades interdisciplinares com
base na obra Quintal da Cultura, visando construir um percurso enriquecedor em
relação à experiência leitora. O vento da aventura aparece para sacudir a vida de
Doroteia, Ludovico, Ofélia, Osório, Quelônio e Minhoquias, que vivem experiências
emocionantes e que tocam em dilemas sociais e temas da vida cotidiana, provocando reflexão sobre questões culturais e históricas que permeiam nossa relação
com as pessoas e com o mundo.

Adequação à BNCC
O livro traz oito narrativas protagonizadas por cada um dos personagens, mas
que envolvem toda a turma do Quintal. Em cada um dos contos, eles vivenciam
desafios comuns à vida cotidiana, tanto no âmbito privado quanto nos espaços
coletivos. Entre diferenças, desavenças, questionamentos, medos e curiosidades,
há também descoberta, pesquisa, empatia, desconstrução de estereótipos, arte,
brincadeira e construção de conhecimento. O vento da aventura não é só um
fenômeno, mas se torna um personagem importante que carrega nossos amigos
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Franco de Lima - ilustrador

Articular o verbal com outras linguagens – diagramas, ilustrações, fotografias, vídeos, arquivos
sonoros etc. – reconhecendo relações de reiteração, complementaridade ou contradição entre
o verbal e as outras linguagens.
BNCC, 2017, p. 74.

Dentro da organização dessa obra, percebemos que a relação estabelecida
pela arte como experiência com a leitura favorece o respeito às diferenças, o diálogo intercultural e a integração aos diferentes componentes curriculares como
indica a apresentação da linguagem das artes na BNCC.
O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico
e plurilíngue, importantes para o exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e
favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas.
BNCC, 2017, p. 193.
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para um outro lugar e/ou um outro tempo, dessa forma traz ao leitor uma vivência
histórica, cultural e/ou literária como uma imersão.
Nessa leitura, é possível identificar diversos elementos adequados à proposta
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental, anos
iniciais (4º e 5º anos). Traremos aqui alguns destaques nas áreas de Linguagens
e Ciências Humanas.
No Eixo Leitura, o documento traz um contexto amplo que vai além do texto
escrito, por isso acolhe também as interações com imagem estática e imagem em
movimento, as quais são contempladas nessa obra, uma vez que o leitor terá a
possibilidade de estabelecer diálogos entre o livro e a versão audiovisual do Quintal da Cultura. Como vemos na dimensão Estratégias e procedimentos de leitura:

Relaciona-se também com as habilidades:
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à
migração (interna e internacional).
BNCC, 2017, p. 413.

Outras experiências vividas pela turma trazem também vivências relacionadas com patrimônio cultural, como danças africanas, cultura dos povos andinos e
apreciação de diferentes obras de artes visuais. Ao final de cada conto, a Seção
Oxente faz a relação entre a ficção e os dados históricos. Dessa forma, contempla-se habilidades relacionadas ao ensino de Arte:
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes
linguagens artísticas.
BNCC, 2017, p. 203.
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Alguns personagens viajaram no tempo e tiveram a oportunidade de ser testemunhas e participar de fatos históricos e conhecer seus protagonistas. Além de
possibilitar que as crianças se relacionem com esses fatos a partir do olhar de
outra criança para as experiências, as narrativas são contextualizadas em fatos
históricos relevantes para a formação da história do Brasil, como as expedições
espanholas pela Floresta Amazônica e o processo de escravização e movimentos
de resistência. Isso ocorre também com outros fatos de relevância mundial, como
a ausência do conceito de infância a partir da coroação de crianças no passado e
movimentos migratórios contemporâneos.
Essa perspectiva coincide com apresentação do ensino de História para os
anos iniciais na BNCC, a qual diz que deve acontecer na relação do presente com
o passado, valorizando o tempo vivido pelo estudante e seu protagonismo, para
que ele possa participar ativamente da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BNCC, 2017, p. 416).

ANTES DE LER O LIVRO
1. Pergunte aos alunos se eles conhecem o Quintal da Cultura. Inicie um diálogo
sobre a relação afetiva deles com o programa, pergunte quais os episódios favoritos, quais as características de cada personagem, o que lhes chama atenção
na turma, etc. Se achar relevante, tome nota de algumas falas para trazê-las
novamente em algum momento oportuno.
2. Observe com os alunos a capa, as ilustrações, veja quem são o ilustrador e o autor. Converse com as crianças sobre a diferença de experiências que vivenciarão,
pois elas conhecem o Quintal da Cultura pela linguagem audiovisual, e agora
terão a oportunidade de acompanhar as aventuras dos personagens por meio
da linguagem escrita e das ilustrações. Lembrando que não há uma linguagem
melhor do que a outra, o que existe são diferentes experiências e cada pessoa
pode ter a sua favorita, mas é importante vivenciar todas elas para enriquecer
nossa experiência, que é aquilo que se passa em nós e que produz algum afeto,
como postula Jorge Bondía (2002). Leia com eles a apresentação (p. 6) e pergunte quais são as expectativas deles sobre o livro.
3. Proponha que conheçam um pouco mais sobre o autor e o ilustrador. Peça que
pesquisem na internet. Vejam se o ilustrador possui perfil em alguma rede social
de imagens para conhecerem melhor suas criações, seus traços e sua poética.
4. Outra possibilidade interessante é ler o sumário (p. 5) com as crianças para
instigar a curiosidade a respeito dos temas que serão abordados em cada
conto. Observe se há surpresa, estranhamento e afinidade com os temas e os
termos apresentados.
5. Leia com as crianças a apresentação dos personagens na seção Turma do Quintal (p. 8-13). Pergunte com qual personagem elas mais se identificam e peça que
digam uma característica da personalidade ou do gosto dele que acham que se
assemelha com elas.
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Motivação para a leitura

DEPOIS DA LEITURA
O texto e o contexto

2. Pergunte às crianças qual a principal diferença que elas sentiram entre a experiência de assistir e de ler as aventuras da turma. A partir das falas deles,
traga aspectos referentes à imaginação, ao tempo de ler e o tempo de assistir,
às diferentes possibilidades de interação com outras pessoas enquanto se lê e
enquanto se assiste a algo. Valorize os processos que as crianças demonstram
ter vivido, trazendo-lhes mais perguntas para que se sintam instigadas a ampliar
essas percepções.
3. Há um elemento muito relevante em todos os contos, o vento da aventura, aquele que adora fazer travessuras tanto quanto ajudá-los. Ele sempre surge para
fazer uma “bagunça” ou para levar a turma para um lugar distante no espaço e
no tempo, onde eles vivem um desafio e aprendem sobre algum povo ou algum
evento histórico. Instigue a imaginação perguntando se elas já viram o vento da
aventura, se alguma vez ele interferiu em alguma coisa que estavam fazendo,
por exemplo.

Atividade interdisciplinar
Viajar pela história e pela arte com o vento da aventura
1. Sugere-se uma leitura inspiradora para o educador que vai trabalhar com este
projeto. No artigo O balanço do vento (2010), a artista plástica e consultora nas
áreas de educação e artes Stela Barbieri fala do vento, do ar, da respiração como
movimentos de criação, que conectam o que está dentro e o que está fora de
nós, que circula por todos os espaços. Ela usa a metáfora do ar e do vento como
a arte, como sopro de vida que nos dá formas de inventar e reinventar mundos
e a nossa própria existência.
2. A partir da inspiração e da provocação trazida por Stela Barbieri, selecione alguns trechos e compartilhe com as crianças. Em seguida, ocupe com os alunos
alguma área externa da escola para que sintam o vento; se não tiver área externa, podem procurar alguma janela ou canto em que o ar circula com força.
Leve materialidades como tecidos leves, fitas de cetim ou metaloide para que
tenham uma sensação de “ver o vento”. É possível viver muitas ações poéticas e
efêmeras que conectam as crianças com uma experiência com a arte. Fotografe
ou filme essa ação.
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1. Após a leitura do livro, estimule os alunos a expor o que acharam da obra.
Inicialmente, deixe-os livres para traçar suas considerações a respeito
do enredo.

4. Sugira que escolham um dos personagens do Quintal da Cultura que iria junto.
Proponha a criação de uma narrativa escrita e que ela seja acompanhada por
uma produção em linguagem visual escolhida pelo grupo, como fotografias, desenhos ou colagens. A finalização pode ser de acordo com a faixa etária da turma. Algumas sugestões: livro artesanal que reúna todas as produções, cartazes,
varal de histórias, mural digital na rede social Padlet, entre outros.

Leia também
Segue a sugestão de algumas obras literárias que fazem parte do acervo do
Coletivo Leitor e podem ampliar a discussão de alguns temas despertados com a
leitura do Quintal da Cultura.

Questões
indígenas
A criação do mundo
e outras belas histórias indígenas, de
Emerson Guarani e
Benedito Prezia

Troca de
cartas
A carta, de Carolina
Michelini

Racismo
A cor do preconceito, de Carmen Campos, Sueli Carneiro e
Vera Vilhena/

Amizade
Ana e Pedro – Cartas, de Vivina de Assis e Ronald Claver
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3. Em um outro momento, converse com as crianças sobre os lugares e eventos
históricos aos quais o vento da aventura levou os personagens do Quintal. Inicie
um projeto perguntando: “Se o vento da aventura pudesse levar vocês para viver
uma experiência em outro tempo histórico, para onde gostariam de ir?”. Faça
uma relação com os estudos da disciplina de História, sugira que tragam algo
que estão estudando ou estudaram neste ano e criem em grupos uma narrativa de como seria essa experiência. Incentive a pesquisa mais aprofundada do
evento histórico escolhido.

Migração e
refúgio

Áfricas no Brasil, de
Kelly Cristina Araujo

Maracatu
Desvendando
o
grupo de maracatu,
de Marcio Coelho e
Ana Favaretto
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A viagem de Parvana – Mais histórias
de uma garota afegã, de Deborah Ellis

África

