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APRESENTAÇÃO

Pensamento e arte, magia e ética 
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 “Aqui, mostrar é ao mesmo tempo criar um novo modo de 
ser.” (RICOEUR, 1976, p. 991). Esta concepção fenomênica de Paul 
Ricouer espraia-se no tecido sobre o qual Célia Maria Domingues 
da Rocha Reis reborda um conjunto de experiências relacionadas 
ao jogo constante que se estabelece entre os Territórios da Arte e 
da Educação. Cenário em que a autora propõe uma leitura da obra 
literária tal qual rasgadura na imobilidade, abrindo possibilidades de 
convocar um olhar que forneça formas diferentes de se ater à realidade 
circundante. De fato, mesmo que seja necessário considerar a variedade 
da matéria tratada, essa é uma ideia que fortalece a compreensão das 
problemáticas abordadas por Célia Reis no livro Programa Biblioteca-
Oficina de Literatura: 25 anos formando leitores no Médio Araguaia.

1 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação: o discurso e o excesso de significação. 
Lisboa/Portugal: Edições 70, 1976.
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A publicação desta obra, realizada a partir de uma pesquisa de 
grande fôlego, dá ao seu leitor a oportunidade de se deparar com um 
estudo, ao qual subjaz a preocupação de revelar a Literatura adquirindo 
relevância e ressignificação, no sentido de assumir um lugar distinto 
do que anteriormente vinha ocupando no âmbito educacional. Como 
forma de pensamento, conhecimento do mundo e da experiência 
humana, arvoram-se a matéria literária e a ação educacional com 
dimensões capazes de expressar aspectos de nossa existência reveladora 
no ensaiar-se de possibilidades de ser potencialmente transformadora.

A autora, vinculada à área de Letras, com atuação expressiva 
na área da Educação, como pesquisadora reconhecida no âmbito 
da academia, consegue, nesta obra, sistematizar saberes que vêm 
constituir singular oportunidade para se conhecer uma face da história 
da leitura e da formação da biblioteca com obras voltadas ao púbico 
infantil e juvenil no Brasil; de algumas normatizações e leis que 
vieram a manifestar sensibilidade para a formação do leitor literário; 
para a importância do ato de ler; do direito de a criança e do jovem 
terem acesso a objetos estéticos, de interagirem e se relacionarem com 
diferentes expressões da arte. Importa acrescentar o cuidadoso olhar 
para as transformações que o trabalho conjunto com a arte é capaz de 
operar nos educadores envolvidos. Ao fim e ao cabo, somos apresentados 
a um processo de experiência em ato, protagonizado por um grupo de 
profissionais do Médio Araguaia, que firmaram importante propósito 
de levar adiante um projeto de configuração política, ética e estética 
de peculiar importância. Ao se ater a expressivo repertório de ações, 
de registros (oficiais e marginais) e a um aparato teórico finamente 
selecionado, firmou-se aqui a composição do histórico do Programa 
Biblioteca-Oficina de Literatura (PBOL) de 1993 a 2018, ano em que 
foi iniciada a investigação.

Inscreve-se o trabalho de Célia Reis em uma pesquisa de pós-
doutoramento a que tive o prazer de acompanhar e com a qual muito 



13

aprendi. Por ter acompanhado de perto a este belíssimo trabalho, 
gostaria de dizer aos leitores – esses, que podem muito – que poderão 
mais ao compartilhar com outros leitores o percurso desta viagem 
realizada por observação cuidadosa, registros, e por palavras, linhas 
e entrelinhas. É nesta condição de leitora que os encontro, neste 
livro, espaço em que poderemos conferir o perfazer de 25 anos de 
formação de leitores no Médio Araguaia, por meio de um programa 
de biblioteca-oficina de literatura.

 O trabalho que se desenrola nestas páginas revela um percurso 
original e necessário para o registro de ações de educadores inventivos, 
comprometidos, a configuração e a consecução de um projeto com a 
arte e notadamente com a literatura de recepção infantil e juvenil e a 
biblioteca como espaço de construção de conhecimento. Uma via de 
acesso que abarca o dentro e o fora dos livros em relação dialética, pela 
qual, ao mesmo tempo, cria-se um novo modo de ser, recolocando 
representações muitas vezes equivocadas que escola, leitura e professores 
recebem. A autora faz isso com firmeza e sensibilidade oferecendo 
imagens de professor, de aluno, de escola, de livros e de leitura.

É uma pesquisa de cunho histórico, que implica uma análise 
documental (LE GOFF, 1998, 20032), tendo como eixo de discussão 
a formação de leitores e de professores leitores. “Como tal, engendrou 
narrativas individuais e coletivas, em contextos sociopolíticos e 
culturais da educação básica e superior, desenvolvida em duas frentes 
de trabalho”3: uma com o levantamento de dados em documentos 
institucionais (formulários contendo projetos e relatórios de projetos, 
atas, leis e resoluções da UFMT, do MEC, do Fórum de Pró-Reitores de 

2 LE GOFF, Jacques. A nova história. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998.

LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Irene Ferreira et al. Campinas-SP: 
Ed UNICAMP, 2003.

3 V. p.10 do item “Percursos”.
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Extensão) e a outra que incidiu na organização, análise e apresentação 
dos dados selecionados.

A abordagem teórico-crítica da pesquisadora perfaz-se por 
meio um olhar criterioso para as demandas sociais e culturais da 
época, considerando os percalços que a educação enfrenta em face 
das constantes alterações culturais, econômicas, políticas e sociais. Sua 
argumentação coerentemente engendra as ações sensíveis e potentes 
capazes de abarcar o universo de profissionais da educação bem como 
de jovens discentes e de crianças que têm o direito ao livro.

Num cenário em que ficam borradas as fronteiras entre discursos 
sobre a importância de ler, especialmente livros de literatura, quando 
se vê um embate sobre o protagonismo da leitura literária, ao mesmo 
tempo em que concorre a desconsideração pelo papel e importância 
da Arte (da arte literária em particular) e, por conseguinte, pela 
configuração estética e crítica que esta pode assumir na formação da 
cidadania, destaca-se este livro de Célia Reis, apresentando caminhos 
para pensar a formação do leitor literário, partilhando do fato de 
ser a arte literária fenômeno que se configura como pensamento, 
conhecimento de mundo e da experiência humana, dito de outra forma, 
uma complexa via de entendimento da realidade, espaço privilegiado 
de deslocamentos, desvios e transformações que propiciam a aquele 
que lê experenciar o alargamento de seu horizonte de existência 
(CANDIDO, 19954).

 O sentido da educação, aqui, não surge apenas de um 
pensamento teórico, nem de um conjunto de técnicas e métodos, mas 
na entrega ao acontecimento educativo, aceitando imprevisibilidades; 
a ética do educador, nesse sentido, passa pela magia desse desvendar-se 
também como ser humano potencialmente capaz, dada a simultaneidade 
no ato de ensinar e de aprender e o fato de que ambos passam pelos 
domínios do diálogo e das linguagens. Aproximei-me, por meio de 

4 CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 1995.
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relatos de histórias, das pessoas envolvidas nas ações: “professores, alunos, 
pessoas da comunidade trabalhando com dedicação, criatividade e 
alegria na promoção da leitura e formação de leitores, contribuindo 
para melhorar sua qualidade de vida!”5, presenças aqui registradas 
pelas memórias finamente trabalhadas pela pesquisadora. Confesso a 
inevitável6 admiração com que vislumbrei o resultado de sua pesquisa. 
Assim como reverencio esta publicação e entendo que ela deva ser 
inserida na lista de livros que exigem ser lidos (AGAMBEN, 20187).

Maria Zilda da Cunha
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas

Universidade de São Paulo

5 V. p.238 do item “Ainda, um aceno”.
6 Importa registrar que este sentimento foi intensificado à medida que, nesta pesquisa, 

ecoa parte de minha experiência profissional − época em que estive envolvida com 
projetos de livros e biblioteca junto à Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo e como membro da missão do Banco Mundial.

7 AGAMBEN, Giorgio. O fogo e o relato: ensaios sobre criação, escrita, arte e livros. 
São Paulo, BOITEMPO, 2018.
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percursos

Esta obra provém de pesquisa que objetivou a composição do 
histórico do Programa Biblioteca-Oficina de Literatura (PBOL), desde 
o momento de sua concepção, em 1993, aos projetos realizados até 
2018, ano em que foi iniciada a investigação8. É uma pesquisa de cunho 
histórico e memorialístico, que teve como procedimento primeiro e 
mais importante a análise documental, segundo orientações de Jacques 
Le Goff (1998, 2003), e, como eixo de discussão, a formação de leitores, 
stricto sensu, de professores leitores. Como tal, engendrou narrativas 
individuais e coletivas, em contextos sociopolíticos e culturais da 
educação básica e superior, desenvolvida em duas frentes de trabalho.

A primeira compôs-se de um levantamento de dados em do-
cumentos institucionais, formulários contendo projetos e relatórios 
de projetos, atas, leis e resoluções da UFMT, do MEC, do Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX). Foram investigadas outras 
fontes, instituídas como tais na busca de reconstituição dos fatos, 
jornais do PBOL e de circulação regional/estadual, cadernos de notas, 
fôlderes, e-mails, Currículo Lattes, vídeos, fotos, entrevistas, depoi-
mentos, objetos, e a própria sede do PBOL, o barracão. Alargou-se, 
nesse caso, o conceito de documento, não se restringindo ao escrito, 
mas extenso ao “ilustrado, transmitido pelo som, imagem” (LE GOFF, 
2003, p. 531) etc.

A obtenção da documentação escrita foi facilitada por ser 
o PBOL um programa institucionalizado, com registro regular das 
atividades. Em relação ao acesso físico, há que se considerar, contudo, 

8 Estágio pós-doutoral realizado no período de 22/03/2018 a 01/03/2019, Área 
Literatura Infantil e Juvenil, Linha de Pesquisa Literatura e Outras Formas do 
Conhecimento (Literatura e Educação), junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa do Departamento de 
Letras Clássicas/Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Univer-
sidade de São Paulo-SP, sob a supervisão da Profa. Dra. Maria Zilda da Cunha.
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que muitos documentos se perderam, pela própria condição de 
perecibilidade do papel, não resistente à ação do tempo e às precárias 
condições do arquivo e da sala onde eram guardados; pela dificuldade 
dos coordenadores de projetos em sua manutenção, por falta de tempo 
e espaço adequados; pela mudança do Curso de Letras, do Campus I, 
em Pontal do Araguaia, onde estava a sede do PBOL, para o Campus 
II, em Barra do Garças, onde ainda não havia local disponível para o 
desenvolvimento dos projetos. Saliento que a maior parte dos projetos 
e relatórios do PBOL a que tive acesso, impressa e virtual, estava na 
Gerência de Graduação e Extensão/Coordenação de Extensão do Centro 
Universitário do Araguaia (CUA)9, em Barra do Garças; virtual, na 
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (CODEX/PROCEV), 
em Cuiabá; em meu próprio acervo10. Também colaboraram alguns 
coordenadores de ações do PBOL, enviando-me relatórios.

Ressalto que houve uma valorização da escrita “marginal”: 
as anotações feitas pelos coordenadores e outros, nas margens dos 
documentos, informando encaminhamentos, alterações, acrescentando 
nomes, projetando ações etc. Na ausência de documentos escritos 
do Programa, foi necessário buscar outros nichos para rastrear 
a história, em leis e resoluções da UFMT, atinentes ao período 
em reconstituição; contato com pessoas (fontes orais) para obter/
confirmar dados. Esclareço que, em alguns casos, esse trabalho foi 
proveitoso. Mas, na maior parte, não trouxe resultados significativos, 
pelo apagamento da memória no recuo acentuado do tempo. Algumas 

9 Neste setor, sob a responsabilidade de Nasson Alves Batista Júnior, estão sendo 
digitalizados e disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informação (SEI)/UFMT, 
os projetos e relatórios de Extensão que ainda constam nos arquivos, anteriores ao 
SigProj, das diversas áreas de graduação. Esse trabalho teve como critério a ordem 
cronológica dos documentos e foi iniciado no segundo semestre de 2018, sendo 
de extrema importância para preservar a história da Extensão do Campus. Tive 
acesso aos arquivos em janeiro/2019.

10 Com a intenção de desenvolver este projeto, criei um arquivo com cópias de 
projetos e relatórios do PBOL.
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vezes ocorreu de as informações apresentadas não coincidirem com 
o que constava nos documentos, o que exigia a busca de outras 
fontes; por outro lado, trazendo-me dados novos, abriam novas 
demandas, que fui atendendo, na medida do tempo e da necessidade. 
Também foram feitas entrevistas semiestruturadas.

Quanto ao conteúdo dos documentos do PBOL, basicamente 
os projetos e relatórios11, houve dificuldades com informações ambíguas, 
incompletas, teoria inconsistente, obras e textos apresentados sem 
referência bibliográfica (as referências começaram a ser apresentadas 
no formulário do Sistema de Gerenciamento de Projetos – SIGProj, 
que apresentava um campo específico para essa finalidade), datas 
diferentes no mesmo documento, documentos sem data.

Entre outros motivos, isso se deu pelo excesso de atividades 
dos coordenadores, que abreviavam as informações, preenchendo 
rapidamente os relatórios; pela inexperiência no estabelecimento de 
ações organizadas com fundamentação teórica, objetivos, cronograma, 
delimitação de ações12 etc.; posteriormente, pela migração de suportes 
digitais para a elaboração dos projetos, o que trouxe certo transtorno 
no período de transição13. Neste caso, observando o histórico do 
registro de atividades de extensão, verifiquei que, em princípio, a 
Pró-Reitoria de Extensão disponibilizava um modelo de formulário 
impresso, vigente até 2006, após o qual os projetos começaram a ser 
preenchidos on line, no SIGPROJ, que surpreendeu pela quantidade 
de informações exigidas em extenso formulário de projeto e relatório. 

11 Houve projetos cujos relatórios não foram encontrados, mesmo mediante pes-
quisa exaustiva para esse fim. Nesses casos, os próprios projetos se constituíram 
como fonte de obtenção de dados. Ressalva-se, nesse sentido, que pode ter havido 
alterações entre o que foi inicialmente proposto e o efetivamente realizado. Pode 
ocorrer, portanto, de informações sobre integrantes de projetos e outras não serem 
mencionadas.

12 Apontados nos projetos por relatores.
13 Conforme depoimento oral da professora Maria Claudino da Silva, em março/2018.
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A partir de 2016, já exaurida e sem manutenção, essa plataforma 
deixa de ser usada, sendo substituída pelo Sistema de Extensão (SIEX), 
um pouco mais conciso, mas não menos exigente que o SIGPROJ. 
Até que fossem aprendidos os novos mecanismos, os campos iam 
sendo preenchidos do modo como era possível. Nesse sentido, por 
exemplo, projetos como o Coral Infantil Profa. Sônia Rezende, aparecem 
com vínculo com o PBOL por vários anos sucessivos, mas o Grupo 
Abracadabra tem esse vínculo indicado poucas vezes. Outro fator com 
problemas de preenchimento é o de que os projetos, e alguns relatórios, 
reapresentados anualmente, foram “replicados”, segundo um comando 
dos sistemas, sem passar por revisão acurada, mantendo, por exemplo, 
datas de realizações anteriores. Não obstante, a descrição minuciosa 
exigida no formulário dos sistemas forneceu detalhes aos quais, de outro 
modo, não teria acesso, a exemplo do impacto social dos projetos, se 
houve trabalho interdisciplinar, perfil dos bolsistas participantes, no 
caso, provenientes não somente de Letras, mas também de áreas da 
Saúde, do Direito, da Computação etc., fator que acentua o caráter 
integrador dos projetos, a universalização da arte.

Em tal parâmetro, fez-se necessário refletir sobre a dimensão, 
o valor e o tratamento a ser dispensado a um “documento”, para uma 
tomada de decisão em relação ao que, diz Certeau (1969 apud LE 
GOFF, 2003, p. 536), seja “preciso isolar, reagrupar, tornar pertinentes, 
colocar em relação, constituir um conjunto”.

Um documento não se resume ao que literalmente expõe, mas 
condensa e projeta uma época, uma cultura. De acordo com Le Goff,

O documento não é inócuo. É, antes de mais 
nada, resultado de uma montagem, consciente 
ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade que o produziram, mas também das 
épocas sucessivas durante as quais continuou a 
viver [...]. O documento é uma coisa que fica, 
que dura, e o testemunho, o ensinamento (para 
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evocar a etimologia) que ele traz devem ser em 
primeiro lugar analisado, desmistificando-lhe 
o seu significado aparente. O documento é 
monumento. Resulta do esforço das sociedades 
históricas para impor ao futuro – voluntária ou 
involuntariamente – determinada imagem de si 
própria. (2003, p. 538).

Há um direcionamento para a busca da “verdade histórica”, 
que passa pela interpretação daquele que se propõe ao estudo de 
documentos. No entanto, sabe-se da impossibilidade de alcançar esta 
verdade. Conforme o historiador G. Duby (1993 apud RIBEIRO, 
2004, p. 4), a “verdade é inacessível e [que] o historiador só tem 
oportunidade de aproximar-se dela em nível intermediário, ao nível 
da testemunha, questionando-se não sobre os fatos que relata, mas 
sobre a maneira como os relatou”. É nesse sentido que deve haver 
senso crítico na tomada do material em pesquisa e a opção adequada 
para cada situação, o registro da interpretação do pesquisador e da 
fonte de informação (RIBEIRO, 2004), sendo também importante 
o confronto de fontes sobre uma mesma informação. Por essa via, 
entende-se que as informações não são autônomas, mas demandam 
um esforço para fazê-las dizer “o que elas por si próprias não dizem”, 
no presente caso, acerca das ciências humanas, da universidade e da 
sociedade, do magistério das letras literárias e, para estabelecer, entre 
elas, “aquela vasta rede de solidariedade e de entreajuda que supre”, 
quando da necessidade, “a ausência do documento escrito” (LEFVRE, 
1949 apud LE GOFF, 2003, p. 530).

Sobre o ato de interpretar documentos, a vivência com 
essa pesquisa me mostrou que os vamos compreendendo e as suas 
competências à medida que ampliamos o conhecimento de códigos 
que a situação, a experiência, as leituras, as pessoas, suas histórias e 
outros documentos nos fornecem, e não antes, à primeira leitura. Assim, 
reler documentos é procedimento importante para a pesquisa, para 
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o amadurecimento dos diagnósticos, que podem se dar em direção 
diferente da inicialmente apontada.

A segunda frente de trabalho incidiu na organização, análise 
e apresentação dos dados selecionados.

Reunida a documentação, coube escolher os critérios para dar 
unidade às informações. A organização do material poderia ser feita de 
maneiras variadas, mediante o seu recorte: por projetos desenvolvidos, 
por temas, por uma progressão linear das ações etc. Considerei ser a 
progressão linear a melhor opção, em razão de, assim, ter condições 
de apresentar e discutir as particularidades do PBOL, organicamente 
instado como um programa, com patrimônio coerente com a sua 
filosofia fundacional, ao qual foram sendo vinculados os projetos. A 
ideia de programa, de trabalho conjunto, fortemente constituída e, por 
isso, incorporada, manteve-se mesmo após a mudança do curso de 
Letras e demais para outro espaço, com perda de patrimônio e lugar. 
Outra vantagem que esta opção traz, argumenta Evelyne Patlagean 
(apud LE GOFF, 1998, p. 294)14, é a de constituir-se em “uma ordem 
ela própria histórica”, que enfatiza o tempo decorrido, os longos vinte 
e cinco anos de labor com divulgação de leitura e formação de leitores 
por meio de variadas linguagens artísticas.

Pelo critério da progressão linear foram desenvolvidos os 
seguintes pontos:

1. Um estudo sobre as relações ensino-pesquisa-extensão, com 
ênfase na ação extensionista e abordagem do momento da 
criação do PBOL. Em seguida, um quadro sinótico dos 
projetos desenvolvidos pelo Programa, de 1993 a 2018, por 
meio de informações básicas: título, coordenação, executores, 
participantes, síntese de conteúdos e atividades, local. A 
compilação das informações foi realizada, primordialmente, 

14 Opção de apresentação da história do imaginário, em um dos ensaios de A nova 
história, de Le Goff (1998).
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de maneira a viabilizar a inferência de múltiplas variáveis 
acerca do crescimento e abrangência do Programa. Este 
é o Capítulo I.

2. Concepção e fundação do PBOL, anos 1993 e 1994, e 
projetos desenvolvidos no período em que atuei, ou que 
de algum modo acompanhei, que compreende os anos de 
1994 a 2005. Este conteúdo constituiu os Capítulos II e III, 
com análise crítico-interpretativa dos dados selecionados, 
as suas motivações e articulação interna.

3. A descrição de projetos desenvolvidos nos anos 2006-2018, 
a partir do meu afastamento do campus do Araguaia, foi 
o assunto do Capítulo IV.

Informo, ainda, que o conteúdo deste relatório traz informações 
de pesquisas anteriores, o projeto Programa Biblioteca-Oficina de 
Literatura: 10 anos formando leitores, desenvolvido por Célia Maria 
Domingues da Rocha Reis e Orlandina Marques de Farias (compilação 
de documentos, projetos, imagens), e o projeto de iniciação científica 
O ensino da Literatura Infanto-Juvenil na região do Médio Araguaia e a 
contribuição do Programa Biblioteca-Oficina de Literatura no processo 
de leitura e formação do leitor, por Marinete Luzia Francisca de Souza, 
que foram retomadas, discutidas e atualizadas.
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Arthur Domingues da Rocha Reis. [sem título]. Óleo sobre 
tela, 50X40, 2002. 

Professora Sônia Maria Silva Rezende 

Fundadora do Programa Biblioteca-Oficina de Literatura
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À rodA do PBOL

Esta obra se compõe da trajetória do Programa Biblioteca-
Oficina de Literatura – PBOL, fundado em 1994 pela professora Sônia 
Maria Silva Rezende, no então Instituto de Ciências e Letras do Médio 
Araguaia, campus da Universidade Federal de Mato Grosso, localizado 
na pequena cidade de Pontal do Araguaia-MT. Trata-se de uma 
trajetória que apresento não como expectadora, mas como participante 
e proponente de ações durante longos anos, envolvimento sem o qual 
não seria possível expor este conteúdo do modo vivencial como tento 
fazê-lo aqui, mesmo após o meu afastamento, quando outros colegas, 
também participantes antigos, continuaram a compor a sua história.

A fundação do PBOL resultou de uma necessidade de minimizar 
o distanciamento, percebido à época, no Curso de Letras, entre a teoria 
e a prática efetiva de leitura na disciplina Literatura Infanto-Juvenil15, 
que se devia à ênfase dada a leituras teóricas em detrimento de leituras 
literárias, da experiência sensível e lúdica com as obras. Ocorrendo o 
mesmo em relação a outras disciplinas de Literatura da matriz curricular, 
o Curso de Letras não cumpre a proposta do seu Projeto Pedagógico 
de formação de professores leitores.

Não é este um caso isolado. Ocorrência geral nos Cursos de 
Letras, tendo gozado de enorme prestígio em séculos anteriores, a 
literatura está sofrendo um processo de encolhimento (REIS, 2017), 
pela razão exposta e por outras, relativas a conteúdos, questões didáticas 
e, de ordem diversa, trazidas pelas tecnologias. É sintomática, então, a 
titulação de obras como as de Todorov, A literatura em perigo (2009); 

15 Para efeito de menção à disciplina e ocorrência em citações, será mantido o 
binômio “infanto-juvenil”. À parte tais empregos, será feito uso da expressão 

“literatura infantil e juvenil”, em conformidade com  o procedimento  da Área de 
Literatura Infantil e Juvenil, do PPG em Estudos Comparados de Literaturas de 
Língua Portuguesa/USP, que distingue esses públicos pelos modos de produção 
e recepção de obras literárias.
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Compagnon, Literatura para quê? (2009); Vincent Jouve, Por que 
estudar literatura? (2012), e artigos e ensaios como os de Luis Costa 
Lima, “Uma fortuna problemática: a história da literatura no Brasil” 
(2010); Candido, “O direito à literatura” (2011); Jaime Ginzburg, 
“O ensino de literatura como fantasmagoria” (2012); Leyla Perrone-
Moisés, “Ensino de Literatura” (2016)16. Cada qual, à sua maneira, 
reflete sobre a pergunta que Perrone-Moisés faz: “No conjunto de 
graves problemas que assolam o mundo atual, que importância tem, 
afinal, a literatura?” (2016, p. 80).

Pela perspectiva global, Compagnon (2009) aponta para a 
corrosão provocada pelo uso didático de textos literários, na escola; 
para o mirrado espaço que a imprensa concede à literatura; para a 
dificultada continuidade do exercício de leitura de literatura, da in-
fância, que ainda tem alcançado bom resultado, para a adolescência, 
em decorrência da pouca disponibilidade para a leitura solitária, imó-
vel, reflexiva, substituída cada vez mais pelas sedutoras atividades do 
mundo digital. Em outras frentes de motivação para o afastamento 
dos leitores, o pesquisador francês reflete sobre a fratura havida entre 
a literatura e o conhecimento, pelo purismo a que se chegou com 
cada gênero voltado para si mesmo, “redução de cada médium à sua 
essência” (2009, p. 22), não se podendo falar em “poder da literatura”, 
afirmando-se a sua inutilidade, e somente levando-se em consideração 
o seu domínio17.

16 Nessa relação, não considerei a data da 1ª edição dessas obras.
17 Hilda Magalhães, escritora, docente da UFMT por longos anos, em seu romance 
Herança (1994), joga ludicamente com a questão, relativa à arte centrada no pró-
prio código, hermética, quando cria o personagem “poeta novo”, potencializando 
sobremaneira a palavra “língua”:
O poeta aproveita para fechar as cortinas. Sente fome. Por isso, pega o saco de versos 
e vai ao açougue e oferece dois quilos de poesia por um pedaço de língua.
O homem de bigodes brancos, desajeitado, enfia a mão no invólucro e pesca um 
bordão de cristal de translúcidas palavras.
Mas o que vou fazer com isso? Não, não vale nada.
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Em relação à formação profissional, Compagnon (2009) 
menciona a hesitação da Universidade entre oferecer uma formação 
mais geral, que não condiz com as necessidades do mercado, e um ensino 
profissionalizante, que melhor prepara para a atuação profissional. O 
estudo da literatura, de uma cultura mais humanista, não gera lucro a 
curto prazo, nem se adequa à mensuração mercadológica, não obstante 
possa atendê-la, sob outros princípios.

No Brasil, esse é um processo que se faz sentir há décadas. 
As diretrizes educacionais dos anos 60 e 70, visando à ampliação da 
oportunidade de estudo à população proletária, revisou os parâmetros 
da educação tradicional, em consequência, da literatura, atribuindo-
lhe papel educativo no âmbito dos aspectos pedagógicos do ensino 
institucionalizado, passando o texto literário a ser usado como um 
meio para o ensino da gramática, preterindo-se o seu valor artístico, 
que é o que desperta realmente o interesse, causa prazer. “[...] há 
coisas que só a literatura com seus meios específicos pode nos dar”, 
reforça Ítalo Calvino (1994 apud COMPAGNON, 2009, p. 20). 
Secundarizada, negada em sua natureza, a literatura vai se reduzindo 
a um gênero qualquer. Começa-se a perceber, então, alunos que não 
leem e professores de literatura ineficientes.

A par desse aspecto pragmático, também gerou entraves o 
modo como vêm sendo desenvolvidos os estudos literários.

Segundo Compagnon, no “início do século XIX, a filologia 
aventava a hipótese da unidade constitutiva formada por uma língua, 
uma literatura e uma cultura – ou antes, uma civilização”, um “conjunto 
orgânico identificado ao espírito de uma nação para o qual a literatura, 
entre as raízes linguísticas e a folhagem cultural, fornecia o nobre tronco” 
(2009, p. 22, grifo do autor). É neste século XIX, no qual as nações 

O poeta desaba pela porta. Lá fora o sol esquenta.
[...] e novamente a fome e novamente a resposta:

− Falta ação, é labiríntico demais, isso não vende. (MAGALHÃES, 1994, p. 28-29)
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se constituem e se consolidam, e momento em que as guerras, que 
adentram o século XX, tornam vantajosa a ênfase aos nacionalismos, 
que a literatura, com seu vasto saber, o que permite seja estudada sob 
múltiplas abordagens, torna-se disciplina independente como “história 
literária”. Advém daí a divisão do currículo “em literaturas nacionais, 
acopladas ao ensino das diferentes línguas, privilegiando-se, em cada 
país, a produção pátria”, mas na “prática, as literaturas nacionais do 
Ocidente nunca existiram isoladas umas das outras” (PERRONE-
MOISÉS, 2016, p. 72).

Esse formato ainda está em vigência no ensino médio e superior, 
não obstante há muitos anos os documentos oficiais (BRASIL, 2000) 
e a crítica tenham reconhecido a sua inoperância, anacronismo e a 
desmotivação política de sua proposição na matriz curricular (LIMA, 
2010; PERRONE-MOISÉS, 2016), tendo-se em vista o mundo 
globalizado em que vivemos e, na dimensão curricular, o volume de 
conteúdo a ser ministrado na restrita carga horária oferecida pelos 
cursos. Há uma quantidade considerável de material – séculos de 
produção, autores, obras, gêneros, teorias. A leitura de obras literárias 
é feita, cobrada em avaliações para cumprimento à exigência das notas. 
Tais condições vêm produzindo um empobrecimento especulativo, 
reflexivo dos conteúdos literários, reduzidos a resumos, esquemas, para 
facilidade de memorização e bom desempenho nas aferições. Ocorre, 
em muitos casos, de os alunos prescindirem da leitura das obras.

Nos termos dessa pressa, volume de textos e leitura 
mecânica, Paulo Freire (1989) denuncia, com bastante atualidade, a 
pseudoformação acadêmica. Ele ouve – ressalta-se aqui o “ouvir’ não só 
no sentido da atuação do órgão humano, mas no da “acolhida” ao que 
o outro diz, à sua necessidade, atitude que ganha extrema importância 
no âmbito das ações do PBOL – depoimentos de alunos submetidos 
a extensas listas de textos, “em nome de sua formação científica”, cuja 
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leitura seria impossível de ser feita no prazo estipulado, de maneira que 
seriam mais “devorados” do que realmente estudados (1989, p. 12).

O filósofo pondera que a leitura rápida de obras, sem reflexão 
e contextualização do que está sendo lido, não é uma leitura real e 
nem resulta em aprendizado dos assuntos em abordagem. Nesse caso, 
o aprendizado nem chega a ser objetivo das leituras, à medida que 
a aferição é feita de maneira impessoal, mecânica, pelo “controle de 
leitura”. É uma situação sem sentido, que pode encontrar expressão 
aproximada no oxímoro da poeta Lucinda Persona (1998, p. 15):

O que importa é conhecer a fundo
a superfície das máscaras.

Para Freire, são “lições de leitura no sentido mais tradicional 
dessa expressão” e revelam uma “visão mágica da palavra escrita” 
(1989, p. 12), versão contrária, irônica e indignada, da magia que a 
leitura literária evoca no leitor. Magia como a apresentada pelo leitor 
barthesiano, que lhe dá autonomia para ler segundo um ritmo pessoal, 
menos preocupado com a integridade do texto, livre para saltar páginas, 
demorar-se mais em algumas passagens que em outras, recriando a 
obra: a “tmese, fonte ou figura do prazer”, opondo o que “é útil ao 
conhecimento do segredo e o que é inútil”, “fenda” criada por um 
princípio funcional que não provém “diretamente da estrutura das 
linguagens”, mas ocorre no momento de seu consumo. Daí concluir 
Barthes que “é o próprio ritmo daquilo que se lê e do que não se lê 
que produz o prazer dos grandes relatos (2002, p.17-18).

No âmbito do cenário de desvalorização da literatura, a 
percepção da professora Sônia acerca do apriorismo da teoria sobre a 
leitura e fruição da obra literária, da preferência por aulas expositivas 
e restritas atividades lúdicas, incide ainda num outro problema, de 
ordem prática: a falta física do livro. Como professora da rede pública de 
ensino, deparou-se com a falta de bibliotecas nas escolas. Ingressando na 
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UFMT do Médio Araguaia e tendo que ministrar a disciplina Literatura 
Infanto-Juvenil, não encontra obras literárias na biblioteca do campus18.

Como se sabe, no ensino básico, para resolver o problema 
da falta de livros, foi instituído o livro didático, que acabou sendo 
financiado por programas do governo e se tornando o material quase 
que exclusivo de referência bibliográfica de estudo. Nesse sentido é que, 
percebendo o prejuízo dessa exclusividade para o processo de leitura, 
uma das primeiras propostas da professora Sônia, após a implementação 
do PBOL, é a de desenvolver a oficina Por uma leitura libertadora do 
livro didático (1994)19 para professores da rede pública de ensino. No 
ensino superior, por conta dos reduzidos acervos nas bibliotecas, dos 
livros caros, falta de tempo dos alunos em frequentar bibliotecas e 
ler obras integrais, a opção paliativa foi a de substituí-las por cópias, 
criando-se as conhecidas “pastas de xérox”.

A História nos mostra que a falta de livros não é problema 
localizado, mas nacional. No Brasil, é somente a partir das reformas 
educacionais das décadas de 1930 e 1940 que a biblioteca encontrou um 
lugar no sistema de ensino, sendo considerada importante no processo 
de ensino-aprendizagem. Nessas primeiras décadas, são construídas 
pequenas bibliotecas e, em 1937, dá-se a criação do Instituto Nacional 
do Livro (INL) (FERREIRA et al., 2016). Todavia, tais reformas não 
apresentam a regularidade necessária para constituírem políticas de 

18 Não havia nem mesmo livrarias na região para a venda de livros para o ensino 
superior, mas somente papelarias com livros didáticos e alguns outros para o ensino 
básico. A falta de livros foi estimulante de um comportamento do não consumo 
de livros, tanto de leitura como de compra. Era até difícil convencer as livrarias, 
editoras da capital a montarem stands nos eventos, pois o investimento era alto e 
as vendas, muitas vezes, não cobriam as despesas. Estávamos ainda distantes das 
obras digitalizadas e colocadas à disposição on line e das livrarias virtuais.

19 Os dados gerais, período de realização, conteúdos, executores, de todos os projetos 
do PBOL são apresentados em síntese na segunda parte do capítulo I e discutidos 
nos capítulos subsequentes.
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leitura. A elas se seguem as Leis de Diretrizes e Bases, de 1961, e as 
de 1971, que não tratam do assunto.

Em paralelo às esporádicas tentativas de incorporação da 
biblioteca na dinâmica do ensino público regular como um centro 
formador/informador, vão sendo buscadas outras soluções, como os 
investimentos governamentais em bibliotecas públicas. No final dos 
anos 60 e início da década de 70, direcionando ações do INL para 
o campo das bibliotecas, cria-se o Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas (SNBP, 1976), os Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas 
(SEBP), a Fundação Pró-Leitura (1988) e a Fundação Biblioteca 
Nacional (1990) (FERREIRA et al., 2016)20.

Dentre as iniciativas governamentais, é motor dessa pesquisa 
uma ação que o MEC desenvolve, na década de 1980, o Subprograma 
Monhangara de Educação Básica das Regiões Norte e Centro-Oeste, 
financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimen-
to (BIRD), por meio da Secretaria de Educação e Cultura do Estado 
de Mato Grosso e da Secretaria Municipal de Educação de Barra do 
Garças, no Médio Araguaia. O projeto tinha fundos para a construção 
e reforma de bibliotecas, compra de livros e mobília, e capacitação de 
professores para trabalhar em bibliotecas, não apenas como cuidadores 
de acervos, empréstimos, mas, além dessa parte importante, também 
com o desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura. Em meio aos 
que fazem a capacitação, estão Sônia Maria Silva Rezende e Orlandina 
Marques de Farias, docentes da rede de ensino público.

Sônia Rezende ingressa no Departamento de Letras da UFMT 
na década seguinte. A experiência com a capacitação e a atuação 
em biblioteca por um período, a impossibilidade de trabalhar com 
leitura sem livros e, por outro lado, sentindo que havia condições de 

20 Em outubro de 2003, é promulgada a Lei nº 10.753, a Lei do Livro, que institui 
a Política Nacional do Livro, sob as diretrizes de assegurar o direito a todo cidadão 
de acesso ao livro, fomentar a sua produção, circulação e estímulo à leitura etc.
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o Departamento de Letras oferecer projetos de leitura para as escolas 
públicas da região, o que ainda não havia ocorrido, levam-na a tomar 
uma atitude. Como diz Pedro Casaldáliga acerca da atuação humana 
sobre o tempo (1984, p. 19),

Saber esperar, sabendo
al mismo tempo forzar
las horas de aquella urgência
que no permite esperar.

Ela cria o Programa Biblioteca-Oficina de Literatura (PBOL), 
dando origem não apenas a mais uma atividade acadêmica, mas a uma 
política pública de leitura no Médio Araguaia, a de maior alcance do 
Estado de Mato Grosso.

O Programa se compõe inicialmente por oficinas de leitura, 
de onde vão sendo retiradas ideias para organização e participação 
em eventos e, ao longo dos anos, para dezenas de projetos, sendo 
os mais duradouros o Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias, 
Brinquedoteca, Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende, Vozes do 
Cerrado: Declamadores de poesia, Grupo de Teatro Fazendo Artes21.

O objetivo geral que consta no primeiro documento encontrado 
do PBOL (Proc. 23108.001556/94-3/Depto de Letras/ICLMA/UFMT, 
p. 2) reconhece e se assenta na função educativa da literatura, alicerçada 
em Paulo Freire (1989): “Contribuir para a formação de leitores da 

“palavramundo”, buscando a melhoria de suas condições sócio-culturais 
e da educação na comunidade onde se encontra inserido o ICLMA”. 
É um objetivo que se manterá subliminarmente em todas as ações, 
recebendo nomenclaturas atualizadas e acréscimos das especificidades 
de cada projeto. Mas, em nenhuma instância isso se fez com intenção 
pedagogizante, que tenha suplantado a vivência aprazível da leitura 

21 Nos projetos iniciais a palavra “Arte” foi grafada no singular.
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literária, do exercício da criatividade, do convívio alegre, solidário e 
barulhento que qualquer obra em construção produz.

Os projetos são desenvolvidos sempre na interface da literatura 
com outras artes – música, teatro, pintura, desenho – na dimensão de 
seus valores, imagens, ideias, “excitações dos sentimentos e da memória” 
(VALERY, 1991) e dos aspectos sensíveis da linguagem – som, ritmo, 
entoações, timbres, cores, formas. Ressalte-se que, em sendo o livro 
infantil e juvenil o objeto de trabalho, como o do Grupo Abracadabra, 
a atividade interartística se beneficia também do formato das obras, 
que em si compõem signos, o jogo dramático das ilustrações, o ponto 
de vista, a caricatura, modo como ludicamente lidam com o leitor, 
inspiram-no (PAZ, 1982).

Os membros dos grupos realizam experiência direta com essas 
linguagens artísticas, lendo, selecionando, discutindo, estudando teorias 
que possam ampliar o espectro das obras, confeccionando material 
para a contação de histórias, peças, músicas – fantoches, fantasias, 
brinquedos, cenários, a materialização do imaginário. Fazem, enfim, os 
ensaios e levam ao público o seu trabalho. Após, avaliam os resultados 
e fazem novas programações. Nesse ponto, cabe um esclarecimento. A 
opção metodológica da presente pesquisa, de apresentação de todo o 
trabalho realizado no PBOL, deu-se pela progressão linear dos fatos (LE 
GOFF, 1998). No entanto, a profusão de ricas situações, envolvendo 
as atividades e as pessoas, seu ser e fazer, foram determinantes para 
a sua narração por meio de prolepses, analepses, tanto no corpo do 
texto como nos rodapés. Histórias de personagens que se encontram, à 
moda dos enredos de Cervantes, em D. Quixote, ligando seus destinos 
e compondo a educação brasileira.

A gestão do PBOL é feita inicialmente pela professora Sônia 
e por outros dois professores da rede pública, Orlandina Marques de 
Farias e Nilmar de Aquino, colocados à disposição da universidade 
mediante convênio (renovado anualmente) com as secretarias estadual 
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e municipal de Educação, além de bolsistas, professores e técnicos da 
universidade e voluntários da comunidade externa. Cessado o convênio, 
alguns anos depois, a Universidade consegue retomá-lo para a liberação 
da professora Maria Inez Zorzetto Peixoto. Após a coordenação da 
Sônia, são indicados para a coordenação Maria Claudino da Silva, que 
fica a maior parte do tempo, Célia Maria Domingues da Rocha Reis 
e Anna Maria Penalva Mancini, até o momento em que os projetos 
se individualizam, recebendo cada qual um coordenador. Mesmo 
com essa configuração, as ações continuam se fazendo de maneira 
integrada, pela colaboração mútua habitual entre os gestores e pela 
própria natureza das linguagens artísticas, que se oferecem à simbiose 
umas com as outras – poesia, música, teatro, contação de histórias, 
para o gáudio e encantamento do grande público.

Para sediar o Programa, foi reformado um antigo barracão de 
construção do campus, e todo o mobiliário – à exceção dos bancos, 
recebidos como doação, brinquedos e decoração, foram feitos com 
material reciclado, assentando-se integralmente em prática sustentável, 
com didática também voltada ao estímulo e orientação de reuso de 
materiais. Os livros foram obtidos mediante doações. Esta sede foi 
utilizada até sua desativação no ano em que o Curso de Letras foi 
transferido para outro campus, em 2009.

Interagem na concepção do PBOL orientações do Fórum 
de Pró-Reitores (FORPROEX) sobre ações articuladas e contínuas, 
elaboração de projetos e relatórios, registro de atividades, concessão 
de bolsas mediante editais, plano de trabalho e acompanhamento 
de bolsistas. A base teórica principal, detectada em documentos da 
fundação da Extensão e do PBOL, equiparando-os, constitui-se em 
estudos de Paulo Freire (1981, 1985, 1989), como o que orienta sobre 
levar à comunidade o conhecimento gerado no ensino e na pesquisa. 
Tal conhecimento nunca é definitivo, nem vertical, daquele que sabe 
para o que não sabe (FREIRE, 1985), mas vai se construindo por meio 
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da troca de experiências, empíricas e científicas, arte e cultura locais, 
regionais, incluindo-o na esfera da atualização dos saberes acadêmicos, 
que são devolvidos em forma de atividades de leitura às comunidades 
participantes (FORPROEX, 199422; FREIRE, 1989).

Ainda de Freire, para o PBOL, são absorvidas reflexões sobre o 
ato de ler, leitura, como visto, e o conceito de “biblioteca” (1989), esta 
como o espaço da leitura em suas múltiplas manifestações, informativa 
e artística, de convívio criativo e dialógico, propício e receptivo ao 
desencadeamento de ações de leitura, o que justifica a inserção de 

“oficina” na denominação do Programa.
Graças ao vultuoso trabalho do PBOL, podemos contar com 

depoimentos como o de participantes dos contadores de histórias:

Há 17 anos estou no Abracadabra.

A gente percebe que o Abracadabra encanta, 
quando a gente começa a contar e... lê mais. A 
imagem vem pronta na internet... na contação, 
a imagem é construída, é mágica...

É essa “mágica” construída, consciente, saborosa e sensível, 
que forma leitores, à diferença da “visão mágica da palavra escrita”, 
a leitura sem compreensão, impessoal, alienada e alienante, referida 
por Freire (1989).

Esta é a ocasião de retomar o questionamento anunciado, 
sobre a importância da leitura e do trabalho com literatura na escola, 
localizadamente no contemporâneo, quando a sociedade, tendo à 
disposição um mundo tecnológico para o seu conforto, infinitas redes 
sociais para a convivência global, vê crescer toda sorte de violência, 
circunstâncias que intensificam os paradoxos apontados por Octavio 
Paz (1982, p. 312): a “soberania dos objetos” e uma “desumanização” 

22 Cf. Sumário do documento final do VIII Encontro Regional de Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (maio/1994), encontrado no 
arquivo do PBOL.
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dos que os produzem e utilizam, o predomínio do “coletivismo 
e a evaporação da noção de próximo”, “a perfeição do sistema de 
comunicações e a anulação dos interlocutores”, dentre outros. E o que 
urge refletir sobre a importância da leitura literária, nesse contexto 
espantoso, é que a escola, cada sala de aula, com suas dezenas de alunos, 
é cenário de reunião desse conjunto de situações dramáticas.

Conforme nos explica Ferreira et al. (2016, p. 3), a base econô-
mica nomeia a sociedade. Hoje a informação é essa base, como outrora 
o foi a indústria, por exemplo, na chamada “Sociedade Industrial”. 
Vivemos, portanto, na “Sociedade da Informação”. A informação 
permeia todos os segmentos da vida das pessoas, constituindo um 
expediente de transformação social.

A capacidade de leitura, inerente ao mundo da informação, é 
competência indispensável para o uso potencial da informação e para 
a cidadania de fato e de direito. Não se trata, neste caso, somente do 
acesso, mas também compreensão de como é gerada a informação, do 
seu emprego e aplicabilidade ao contexto social, que sofre mudanças 
aceleradas. O volume de dados é infinito, o que provoca uma ansiedade 
na busca de saberes, do “estar bem informado”, ao invés de uma busca 
de conhecimento pela análise e síntese, um logos, a capacidade de 
conhecer, que toma os dados e os separa, para sua melhor compreensão 
e ordenamento (CABRAL, 1999)

Os livros são meios para o conhecimento. O conhecimento é 
a via para que “os conflitos naturais da vida em sociedade resultem em 
crescimento do bem-estar e redução das desigualdades” (WETHEIN, 
2000 apud FERREIRA et al., 2016, p. 70).

A leitura de literatura coloca-se como fundamental neste cenário, 
à medida que propicia a descoberta de possibilidades na face de um 
mesmo texto, graças à linguagem em que é expressa, metafórica, que 
consegue se elevar ao “mais alto grau de precisão” e “maior potência 
de significação” na dicção dos sentimentos humanos, em relação 
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a outras linguagens. Para a literatura, interagem diferentes níveis 
semânticos, com ilimitadas possibilidades interpretativas (PERRONE-
MOISÉS, 2016, p. 80).

Nos termos de Compagnon (2009, p. 46),

O próprio da literatura é a análise das relações 
sempre particulares que reúnem as crenças, 
as emoções, a imaginação e a ação, o que faz 
com que ela encerre um saber insubstituível, 
circunstanciado e não resumível sobre a natureza 
humana, um saber de singularidades.

Sabe-se que os livros ainda são instrumento de discriminação. 
Isso nos conduz a antigas polêmicas no campo dos estudos literários, 
acerca do eruditismo, que se reporta ao grau de complexidade de uma 
camada de textos literários, só acessíveis à esfera dos iniciados.

Antonio Candido faz a conhecida mediação, defendendo que 
haja circulação igualitária dos bens culturais:

Para que a literatura chamada erudita deixe de 
ser privilégio de pequenos grupos, é preciso que 
a organização da sociedade seja feita de maneira 
a garantir uma distribuição equitativa dos bens. 
Em princípio, só em uma sociedade igualitária os 
produtos literários poderão circular sem barreiras. 
(CANDIDO, 2011, p. 257).

Para tanto, orienta que seja feito um trabalho de maneira 
tal que a sociedade tenha em conta a literatura como uma de suas 
necessidades básicas e que seja desenvolvido um trabalho que lhe dê 
condição da apreciação de textos que exigem maior esforço analítico 
e interpretativo.

Perrone-Moisés (2016) aborda a questão do eruditismo, ou 
elitismo no ensino tradicional de literatura, o seu repertório canônico, 
o que justificaria, defendem alguns segmentos educacionais, a sua 
retirada da matriz curricular do ensino médio. Ela argumenta que, por 
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ser complexo, é preciso que seu estudo seja oportunizado mais cedo e 
que considerar “elitista o ensino de matéria complexa é subestimar a 
capacidade dos alunos.” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 78). O ensino 
pode ser feito em níveis progressivos de dificuldade. Em relação ao 
cânone, considera “irresponsabilidade” privar os alunos de sua herança 
cultural, mediante seleção de textos menos complexos (2016, p. 79).

No âmbito dessa questão, a pesquisadora aponta para a polêmica 
do estudo empreendido pela crítica, apriorístico ora da forma, ora do 
conteúdo das obras literárias. Em relação à primeira, ressalta que a 
unilateralidade da abordagem faz perder a visão de unidade da obra:

Por ser criação de significados a partir de dados 
da realidade, a obra literária, diferentemente dos 
textos verbais apenas comunicativos, diz algo em 
determinada forma, mais complexa, mais rica, 
mais ambígua. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 
77, grifo nosso).

Na exploração dos significados da obra em sala de aula, os 
estudos literários podem se valer das diversas áreas do conhecimento, 
sem que, com isso, subordine-se a elas, em detrimento do seu valor 
artístico. Em relação à forma, Perrone-Moisés (2016, p. 78) lembra 
que os alunos têm curiosidade em saber como são feitas e como 
funcionam as coisas. O texto literário é um “artefato” que pode ser 
analisado desse modo.

É interessante pontuar que a intenção de valorar a dimensão 
artística da obra constituiu forte motivação para a criação do Vozes 
do Cerrado e para ampliar a fundamentação no trabalho com o Grupo 
Abracadabra, projetos do PBOL, no início dos anos 2000. No trabalho, 
foram introduzidos momentos de estudos de teoria narrativa e lírica, 
preliminares à preparação para as apresentações. O estudo visava 
também contribuir com os participantes, a maioria já atuante na rede 
de ensino, de maneira mais sistematizada, nas suas atividades com 
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literatura em sala de aula. Isso ocorreu nos momentos em que foram 
sendo percebidas dificuldades na compreensão das obras, por exemplo, 
acerca das diferenças entre o plano da narração e o da narrativa. Ou 
declamar poemas sem considerar a quebra que o verso causa na sintaxe, 
não valorizando efeitos sonoros como as rimas. Tudo era feito com 
certo cuidado, pois o foco não era a teoria, mas as obras. Os estudos 
teóricos propiciaram maior percepção e gosto na leitura, na penetração 
nas camadas de significação e na seleção e preparação das histórias e 
poemas para as apresentações.

Sintetizando pontos de vista de teóricos como Barthes e 
Compagnon, Perrone-Moisés pontua, sobre o ensino de literatura, em 
relação aos leitores, que a capacidade de ler “não é inata, mas adquirida”, 
que a literatura é um meio de conhecer a si e a outrem; que a ficção tem 
a propriedade de mostrar uma determinada realidade ao tempo em que 
revela “que outras realidades são possíveis, libertando o leitor de seu 
contexto estreito e desenvolvendo nele a capacidade de imaginar, que 
é uma necessidade humana e pode inspirar transformações históricas.” 
(PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 80). E, por que ensinar poesia? Porque 
“a poesia capta níveis de percepção e de fruição da realidade que outros 
tipos de texto não alcançam” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 81).

Sem abrir mão de sua filiação teórica, Perrone-Moisés (2016, p. 
81) condiciona a seleção de obras que contenham “as virtudes específicas 
da literatura”, conforme dito, em função das “qualidades literárias das 
obras, passadas e presentes”. Em consonância com Antonio Candido, 
considera que é privar o aluno de um bem que lhe cabe por direito e 
não dar o merecido apreço à capacidade que ele tem de aumentar seus 
conhecimentos a oferta de leituras que já fazem parte de sua realidade. 

“Ensinar é elevar progressivamente o nível dos alunos, alargar seus 
repertórios e aprimorar sua proficiência linguística.” (2016, p. 81).

Esse ponto de vista é importante para ser pensado como 
um paradigma para o PBOL, na demarcação da autonomia dos seus 
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coordenadores e participantes em relação à seleção de obras, em 
respeito à área da qual provêm, ao caráter precípuo do Programa de 
se desenvolver como Extensão, junto à comunidade universitária 
e extrauniversitária. A seleção de obras literárias obedece aos mais 
variados critérios, o do gosto pessoal, da necessidade de desenvolver 
reflexão sobre problemas de comportamento, da disponibilidade do 
acervo; há projetos com seleção prévia e outros cuja seleção é feita 
pelos participantes, em consonância com o perfil interdisciplinar e 
em seu benefício, experiência e contexto dos coordenadores, bolsistas, 
voluntários de diferentes áreas – Língua Portuguesa, Literatura, Didática, 
Matemática, Psicologia, Direito, Jornalismo, Enfermagem, Informática 
etc. O repertório, portanto, é amplo – nacional, internacional. Nas 
apresentações públicas, bastante interativas, vez ou outra, alguém do 
público entra na roda das apresentações, com poemas e causos locais, 
que criam um gosto e uma identidade nos presentes, por retratarem 
objetos, cenas, lugares do seu conhecimento, da sua intimidade, além 
da oportunidade assegurada de participar da apresentação. Um dos 
objetivos do projeto CulturArte, inclusive, foi garantir esse espaço aos 
artistas dentro da universidade. Há também participantes do PBOL 
que escrevem narrativas, poemas, peças de teatro e os levam à cena, 
à publicação. E todos eles, sem perder de vista o estatuto de arte da 
literatura e das outras artes praticadas, colocam em pleno exercício a 
sua função educativa.

Pelo exposto até aqui, fica esclarecido que o PBOL, em seus 
vinte e cinco anos de existência, nunca sofreu crise de leitura, exercendo 
fecundo impacto socioeducacional na formação dos participantes dos 
projetos, principalmente oriundos da universidade e da rede pública 
de ensino, e do público assistente. Sofreu com falta de recursos para 
aquisição de livros e outros materiais didáticos, instrumentos musicais 
para os projetos com corais, dificuldade de espaço, de locomoção, 
suspensão de atividades com as greves, problemas sempre superados 
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pelas equipes executoras com seus próprios recursos, porque o 
PBOL nunca recebeu financiamento, não obstante as tentativas dos 
seus coordenadores.

É nesse cenário de intercruzamento que assume importância 
a presente pesquisa, como resultado de investigação do Programa 
Biblioteca-Oficina de Literatura, reunindo inúmeras ações, articuladas, 
contínuas, que vinculam em várias instâncias o ensino, a pesquisa e a 
extensão, a universidade e a comunidade. Atuando com essa abertura 
e direção desde que foi criado, antecipa e está em consonância com 
políticas públicas governamentais mais recentes, como a Lei Nº 13.696, 
de 12/07/2018, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita23:

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de 
Leitura e Escrita como estratégia permanente para 
promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e 
as bibliotecas de acesso público no Brasil.

Parágrafo único. A Política Nacional de Leitura 
e Escrita será implementada pela União, por 
intermédio do Ministério da Cultura e do 
Ministério da Educação, em cooperação com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
e com a participação da sociedade civil e de 
instituições privadas.

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de 
Leitura e Escrita: I - a universalização do direito 
ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura 
e às bibliotecas;

II - o reconhecimento da leitura e da escrita 
como um direito, a fim de possibilitar a todos, 
inclusive por meio de políticas de estímulo à leitura, 
as condições para exercer plenamente a cidadania, 

23 Disponível em: https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2018/09/159_
Ley_13696_2018_Brasil.pdf. Acesso em: 3 ago. 2018.



41

para viver uma vida digna e para contribuir com 
a construção de uma sociedade mais justa; [...]. 
(BRASIL, 2018, grifo nosso).

e com a Resolução CNE/CES nº 7, de 18/12/2018 (BRASIL, 2018), 
que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 
Brasileira24. Em seu Art. 2º, regulamenta as atividades de Extensão 
como “componentes curriculares” dos cursos de graduação e, no Art. 
3º, estabelece que

A Extensão na Educação Superior Brasileira é 
a atividade que se integra à matriz curricular e 
à organização da pesquisa, constituindo-se em 
processo interdisciplinar, político educacional, 
cultural, científico, tecnológico, que promove a 
interação transformadora entre as instituições de 
ensino superior e os outros setores da sociedade, 
por meio da produção e da aplicação do conheci-
mento, em articulação permanente com o ensino 
e a pesquisa. (BRASIL, 2018, grifo nosso)

Para encerrar, faço-o com o objeto que é do nosso mister 
mesmo, a obra literária. Não qualquer, mas a que causou sensação e 
maravilhamento, quando nos chegou às mãos em 1995: A Bela Borboleta 
(1980), de Ziraldo e Zélio. Seu enredo conta que os personagens 
famosos das histórias infantis (Chapeuzinho Vermelho, Cinderela etc) 
foram convocados pelo Gato de Botas para salvar uma linda borboleta 
que estava presa com grampos de metal no meio de um livro. Armados 
de serrote, martelo, pua e outros apetrechos, vão até ela e começam o 
trabalho de soltura. Mas são interrompidos bruscamente por uma voz, 
a da própria Bela Borboleta, que afirma não estar presa, mas livre. Os 
heróis não entenderam nada. Então, de maneira a comover a todos, ela 

24 Disponível em:
 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=-

104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192. Acesso 
em: 3 ago. 2018.
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lhes explicou que, a cada vez que um leitor lê a sua história, virando 
as páginas (nas páginas centrais, frente e verso, há o desenho das asas 
tomando todo o espaço), ela bate as asas. Quanto mais leitura, mais 
vigor ela ganha, e mais liberdade. Eles compreenderam o argumento 
artístico-filosófico e voltaram para suas respectivas histórias, com maior 
conhecimento do sentido de sua existência virtual.

Coletiva, estratégica, reflexiva e flexível em suas ações, essa obra 
é um organismo vivo, ela própria provida de dedos físicos, temporais, 
que incitam o imaginário. Com dedos híbridos semelhantes, segue 
esta longa história. Agora, é só virar a página.
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cApítulo 1 

UMA BIBLIOTECA-OFICINA DE LITERATURA 
COMO PROGRAMA DE EXTENSÃO

Os documentos das políticas de Extensão nos mostram que, no 
seu modo de ser e atuar, a Extensão contribuiu para mudar o conceito e 
atribuições da universidade e suas relações com a comunidade. Operam 
decisivamente para tanto os pró-reitores de Extensão, no âmbito dos 
encontros anuais do Fórum de Pró-Reitores (FORPROEX), nos 
quais retomam, avaliam e elaboram concepções, diretrizes, atividades, 
consolidando um posicionamento perante a sociedade onde estão 
suas instituições.

A Extensão é apresentada como prática acadêmica que aproxima 
a universidade, por meio de ensino e pesquisa, dos problemas sociais, na 
busca de soluções, revendo-as e fazendo a sua atualização. Nessa esfera, 
constitui-se como um lugar importante na construção de “conhecimento 
significativo”, para formar profissionais integrados à realidade, capazes 
de atuar na qualificação da Educação e para o bem-estar social, de 
acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária (PNEXT), 
de 1999 (p. 3), conforme previsto nos documentos que a legalizam 
e regimentam, e encontra fundamento nas teorias de Paulo Freire. 
Foram suas ideias, em ampla medida, que contribuíram para orientar 
a Extensão desde os documentos iniciais e promover as mudanças.

À vista disso, na primeira parte deste Capítulo, será desenvolvido 
um estudo sobre a Extensão, tomando-se tópicos primordiais de sua 
crescente conquista no meio acadêmico, passando pelo momento 
em que conflui com o surgimento do PBOL, um período intenso 
de realização de atividades extensionistas no campus da UFMT do 
Médio Araguaia, até alguns encaminhamentos contemporâneos. 

29 

 

Araguaia, Estado de Mato Grosso:  

 
          As mãos parecem raízes móveis no ar.    
                [...]   
                       Mas, como raízes que tiram a seiva do fundo de cada sentido e do seu  
                              instante para as formas e o fazer das misturas. 
                                  [...] 
                           As mãos traçam seus vôos suaves ou rápidos sobre as esferas 
                       transparentes que enlaçam e exteriorizam sua concretitude explícita. 
                   As mãos-operárias seguem os meandros do acontecer e reinventam o real  
               imaginado. 
                                                                                                 (RIBEIRO, 1981, p. 13) 

 

1.1 A EXTENSÃO NA INSTITUIÇÃO PÚBLICA, NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

Segundo historia o documento Política Nacional de Extensão Universitária, de 2012, 

que apresenta conteúdos de documentos anteriores e ratifica objetivos acordados ao longo dos 

encontros do FORPROEX, atualizando a demanda e avigorando a Extensão, são consideradas 

atividades extensionistas pioneiras no Brasil os cursos e conferências realizados na 

Universidade de São Paulo, em 1911; a prestação de serviço da Escola Superior de Agricultura 

e Veterinária de Viçosa-MG, desenvolvida na década de 1920; a organização de movimentos 

culturais e políticos, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), no final da década de 1950 e 

início da década de 60, importantes para a formação de lideranças necessárias ao país naquele 

momento, e pela demonstração de compromisso social e busca de “atuação interprofissional, 

por meio de metodologias que possibilitavam a reflexão sobre sua prática.” (PNEXT, 2012, p. 

12). Na reforma educacional realizada no período da ditadura militar, destacam-se a iniciativa 

da criação do Programa Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), em 

1966, e o Projeto Rondon, em 1967, que oportunizaram aos universitários experiências com 

comunidades rurais; e a promulgação da Lei Básica da Reforma Universitária, Lei n. 5.540/68, 

na qual fica “instituída” a Extensão Universitária:  

 
[...] ‘as universidades e as instituições de ensino superior estenderão à 
comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades de 
ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes’ (Artigo 20) e 
instituiu a Extensão Universitária. Os termos dessa institucionalização foram 
os seguintes: ‘As instituições de ensino superior: a) por meio de suas 
atividades de extensão proporcionarão aos corpos discentes oportunidades de 
participação em programas de melhoria das condições de vida da comunidade 
e no processo geral do desenvolvimento; [...]’ (Art. 40) (NOGUEIRA, 2005 
apud Política Nacional..., 2012, p. 13, grifo nosso.) 
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Compreendendo esse processo, alongamos o entendimento sobre os 
propósitos da universidade em seu caráter público, a necessidade de 
vencer o ostracismo e o isolamento olímpico que ainda persiste na 
produção acadêmica e entre seus produtores, com barreiras teórico-
conceituais para o labor com a diversidade, para o trabalho social. 
Nesse contexto, o PBOL ganha desmesurada importância.

Na ordem do Capítulo, a primeira parte lança iluminações para 
a seguinte, o quadro histórico das ações do PBOL, sobre as quais serão 
fornecidos dados básicos, que os sucessivos coordenadores, docentes 
colaboradores e bolsistas desenvolveram ao longo da sua existência.

Este quadro é um mosaico do PBOL, cujas peças foram sendo 
reunidas com o mesmo entusiasmo e dedicação por meio dos quais, 
no fundo do tempo, foram realizadas. São centenas, milhares de 
pessoas compondo essa história, milhares de “mãos-raízes”, disse-o a 
poeta cuiabana Marilza Ribeiro, inaugurando uma tradição de leitura 
e formação de leitores no Médio Araguaia, Estado de Mato Grosso:
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1.1 A EXTENSÃO NA INSTITUIÇÃO PÚBLICA, NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Segundo historia o documento Política Nacional de Extensão 
Universitária, de 2012, que apresenta conteúdos de documentos 
anteriores e ratifica objetivos acordados ao longo dos encontros do 
FORPROEX, atualizando a demanda e avigorando a Extensão, são 
consideradas atividades extensionistas pioneiras no Brasil os cursos 
e conferências realizados na Universidade de São Paulo, em 1911; a 
prestação de serviço da Escola Superior de Agricultura e Veterinária 
de Viçosa-MG, desenvolvida na década de 1920; a organização de 
movimentos culturais e políticos, pela União Nacional dos Estudantes 
(UNE), no final da década de 1950 e início da década de 60, importantes 
para a formação de lideranças necessárias ao país naquele momento, 
e pela demonstração de compromisso social e busca de “atuação 
interprofissional, por meio de metodologias que possibilitavam 
a reflexão sobre sua prática.” (PNEXT, 2012, p. 12). Na reforma 
educacional realizada no período da ditadura militar, destacam-se a 
iniciativa da criação do Programa Centro Rural de Treinamento e Ação 
Comunitária (CRUTAC), em 1966, e o Projeto Rondon, em 1967, 
que oportunizaram aos universitários experiências com comunidades 
rurais; e a promulgação da Lei Básica da Reforma Universitária, Lei n. 
5.540/68, na qual fica “instituída” a Extensão Universitária:

[...] ‘as universidades e as instituições de ensino 
superior estenderão à comunidade, sob a forma 
de cursos e serviços especiais, as atividades de 
ensino e os resultados da pesquisa que lhes são 
inerentes’ (Artigo 20) e instituiu a Extensão 
Universitária. Os termos dessa institucionalização 
foram os seguintes: ‘As instituições de ensino 
superior: a) por meio de suas atividades de 
extensão proporcionarão aos corpos discentes 
oportunidades de participação em programas de 
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melhoria das condições de vida da comunidade e 
no processo geral do desenvolvimento; [...]’ (Art. 
40) (NOGUEIRA, 2005 apud Política Nacional..., 
2012, p. 13, grifo nosso.)

É importante observar que a Lei n. 5.540/68 se dirige ao corpo 
discente e incide exclusivamente na pesquisa, não sendo vislumbrados 
vínculos com ensino e extensão, como se vê em seus artigos 1º: “O 
ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento 
das ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível 
universitário”, e 2º: “O ensino superior, indissociável da pesquisa, será 
ministrado em universidades [...].”25

O documento de 2012 assinala novas iniciativas na primeira 
metade da década de 1970, agora pelo Ministério da Educação e Cultura, 
que, juntamente com o Ministério do Interior, criam a Comissão Mista 
CRUTAC/ MEC e o Campus Avançado/MINTER, com a função de 
apresentar medidas a fim de institucionalizar e fortalecer a Extensão. 
Entre as propostas, destaca-se a criação da Coordenação das Atividades 
de Extensão (CODAE), que elaborou o Plano de Trabalho de Extensão 
Universitária, em 1975.

Em um artigo que mostra falhas e acertos deste Plano, Maria 
das Dores Pimentel Nogueira (2003), que foi Pró-Reitora Adjunta 
de Extensão da UFMG e uma das responsáveis pela redação final do 
documento de 2012, Política Nacional de Extensão Universitária, diz que, 
até os anos 1970, não há propriamente uma política de extensão para 
as universidades brasileiras. A primeira seria esta, momento em que o 
MEC alça “resgatar a sua função de formulador de política educacional 
para o Ensino Superior, pois a extensão praticada pelos estudantes 
universitários sob a coordenação do governo militar” (Projeto Rondon, 

25 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-
-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 3 
ago. 2018.
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CRUTAC) norteava-se “pelo ideal de segurança e desenvolvimento 
nacional, desvinculada do planejamento dos departamentos e das 
unidades acadêmicas” (NOGUEIRA, 2003, p. 9).

O Plano de Trabalho de 1975 foi densamente influenciado 
pelas teorias humanitárias de Paulo Freire, fato reconhecido no docu-
mento Política Nacional..., no qual se reporta ao seu ensaio Extensão 
ou comunicação? (1985).

Este ensaio foi publicado em 196926, quando Freire se encontrava 
exilado no Chile, resultado de suas especulações sobre a experiência 
de um agrônomo ministrar curso a uma comunidade de camponeses, 
quando observa uma relação hierárquica acentuada entre eles:

Parece-nos, entretanto, que a ação extensionista 
envolve, qualquer que seja o setor em que se realize, 
a necessidade que sentem aquêles que a fazem, de ir 
até a “outra parte do mundo”, considerada inferior, 
para, à sua maneira, ‘normalizá-la’. Para fazê-la 
mais ou menos semelhante a seu mundo. [...].

Nem aos camponeses, nem a ninguém, se persuade 
ou se submete à fôrça mítica da propaganda, 
quando se tem uma opção libertadora. Neste caso, 
aos homens se lhes problematiza sua situação 
concreta, objetiva, real, para que, captando-a 
criticamente, atuem também criticamente sôbre 
ela. (FREIRE, 1985, p. 13 e 14).

O compreender e o atuar críticos são, portanto, linhas de 
força fundamentais para a Extensão e para o próprio conceito que a 
universidade irá receber.

Em Pedagogia do Oprimido (1981), Freire aborda a 
desumanização a que se submetem os homens, tanto os que exploram 
quanto os que são explorados. É a distorção na vocação do “Ser 
mais”. O filósofo constata que há um medo da liberdade (1981, p. 

26 Produzido em 1968, ano em que também escreve a Pedagogia do Oprimido.
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19), alertando para o “perigo da conscientização” como causadora da 
“desordem”. Há o medo dos oprimidos de assumirem a liberdade, e dos 
opressores, de perderem a liberdade de oprimir. Por isso, é necessária a 

“conscientização”, “o pensar e o atuar sobre a realidade para transformá-
la”, que insere o povo, como sujeito, no processo histórico, evita os 
fanatismos (sectarização irracional e mítica) e o inscreve na busca de 
sua afirmação. É a reafirmação da humanização no anseio de liberdade, 
de justiça, de luta dos oprimidos para recuperar a sua humanidade 
usurpada, o “ser menos” (FREIRE, 1981, p. 19).

A atualidade da teoria de Freire está no fato de considerar que a 
luta tem sentido quando os oprimidos não se sentem idealisticamente 
opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. Esta é a 
tarefa humanística e histórica dos oprimidos. O oprimido interioriza 
a consciência opressora, interioriza a imagem de um opressor em 
sua consciência. Introjetando a sombra do opressor e seguindo seus 
rastros, teme a liberdade, porque ela expulsa a sombra, exigindo o 
preenchimento do lugar que ficou vazio com outro conteúdo, o da 
sua autonomia/responsabilidade, sem o que não seria livre. Daí o 
conceito de “liberdade” não ser algo externo ao homem, um ponto 
ideal. Não se trata de doação, mas de conquista, e, como tal, exige uma 
permanente busca. É condição indispensável ao movimento de busca 
em que estão inscritos os homens como seres inconclusos (FREIRE, 
1981, p. 35). A esse propósito, afirma o autor:

Ao contrário, educar e educar-se, na prática 
da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que 
pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e 
podem assim chegar a saber mais – em diálogo 
com aquêles que, quase sempre, pensam que 
nada sabem, para que êstes, transformando seu 
pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, 
possam igualmente saber mais. (1985, p. 15).
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Fazendo uso estilístico do paralelismo sintático e do trocadilho 
com a sequência saber/pouco saber/nada saber, o discurso freireano 
mostra coerência ao criar, no registro escrito, efeitos de expressão que 
propõe em sua pedagogia: unidade, integração, especularidade (olhar 
a si mesmo e o outro), em motilidade cíclica e constante. No excerto, 
enfatiza, por um lado, a humildade acadêmica, por outro, o saber 
empírico, num processo da educação humanitário, que não neutraliza 
sujeitos, mas reconhece as especificidades do acervo de conhecimento 
de cada um, o que os valoriza no conjunto, e demonstra que todos 
são integrantes e responsáveis nesse processo.

Isso posto, o documento elaborado pela CODAE define 
a Extensão como

[...] ação institucional voltada para o atendimento 
das organizações e populações, com sentido de 
retroalimentação e troca de saberes acadêmico e 
popular. Nessa perspectiva, as camadas populares 
deixaram de ser o objeto para se tornarem o 
sujeito da ação extensionista, denotando, assim, 
avanços significativos em relação à noção de 
Extensão Universitária construída na década 
anterior. (NOGUEIRA, 2005 apud Política 
Nacional, 2012, p. 13).

Os avanços referidos na concepção da extensão podem ser 
percebidos na ampliação das categorias de trabalho da extensão, 
cursos, difusão de pesquisa, projetos de ação comunitária etc., que 
denotam o comprometimento da universidade com a população, num 
processo comunicativo horizontal, de valorização dos saberes, tanto 
os acadêmicos quanto os populares, produzindo-se conhecimentos 
derivados dessa interface, com base na realidade (NOGUEIRA, 2003).

É no documento de 1975 que fica estabelecida a base triádica 
sobre a qual se assenta a universidade:
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Os avanços introduzidos pelo Plano de Trabalho de 
Extensão Universitária praticamente coincidiram 
com o início do processo de ‘abertura lenta e 
gradual’ do Regime Militar. No seio da luta pela 
redemocratização e reconstrução das instituições 
políticas e sociais, foi reelaborada a concepção de 
Universidade Pública, redefinidas as práticas de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e questionada a visão 
assistencialista das ações extensionistas. A partir 
de então, a Extensão Universitária passou a ser 
percebida como um processo que articula o Ensino e a 
Pesquisa e se relaciona com os novos movimentos 
sociais. Embora ainda restrita à dimensão 
processual, a busca da institucionalização da 
Extensão tornou-se o principal desafio. (Políticas 
Nacionais..., 2012, p. 14, grifo nosso).

É interessante observar que o Plano Nacional de Extensão 
Universitária (PNEXT), de 1999, que alicerça o documento Política 
Nacional de Extensão Universitária, de 2012, dá ênfase à atuação da 
União Nacional dos Estudantes (UNE), como parcela importante 
para alcançar esse avanço. Conforme interpreta o documento, a UNE, 
comprometida socialmente, promovendo movimentos culturais e 
políticos interdisciplinares, importantes para formar as lideranças que 
o momento histórico solicitava, refletindo sobre o seu fazer, definiu 
as “áreas de atuação extensionista, antes mesmo que o conceito fosse 
formalmente definido” (PNEXT, 1999, p. 1).

O recrudescimento da sociedade civil, sobretudo dos segmentos 
comprometidos com as classes populares, e o enfraquecimento de 
segmentos políticos dos anos 1980, foram condição para repensar o 
conceito de universidade embasada na “redefinição de ensino, pesquisa e 
extensão”; passou-se a questionar o caráter assistencialista, momentâneo, 
quiçá “filantrópico”, da Extensão, e, “de função inerente à universidade 
[...], começou a ser percebida como um processo que articula o ensino e 
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a pesquisa, que organiza e assessora os movimentos sociais” emergentes 
(PNEXT,1999, p. 1).

Aberto o entendimento para o valor e o papel da Extensão, para 
ser cumprido seria preciso torná-la oficial. Empreendeu-se, então, uma 
luta aguerrida pela institucionalização da Extensão, não como programa 
externo à universidade, mas interno, pelo ensino, promovendo uma 

“educação superior crítica” (PNEXT, 1999, p. 2). A pesquisa, básica e 
aplicada, deveria estar voltada aos problemas da população, a quem 
também cumpria protagonizar as ações. À diferença do reconhecimento 
acerca da atuação da UNE, a Política Nacional... aponta que pouco 
fizeram pela institucionalização da Extensão (2012, p. 12).

Superando o convencional entendimento como difusão cultural, 
prestação de serviços etc. o trabalho extensionista “já apontava para 
uma concepção de universidade em que a relação com a população 
passava a ser encarada como a oxigenação necessária à vida académica” 
(PNEXT, 1999, p. 2).

Em 1979 é extinta a CODAE, ficando as universidades sem 
um mediador com o MEC na área da Extensão. Anos mais tarde, em 
1987, é realizado o I encontro de Pró-Reitores de Extensão, no seio 
do qual se dá a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas Brasileiras, posteriormente denominado 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 
Superior Brasileiras, fundamentado em conceitos, princípios e diretrizes 
da Extensão (NOGUEIRA, 2003), objetivando o estabelecimento e 
implantação de políticas para o seu funcionamento.

Graças à contundente atuação do FORPROEX, suas diretivas 
ganham constitucionalidade. Em 1988, a Constituição determina, em 
seu Art. 207, a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 
Este enunciado consta no documento conclusivo do I Encontro de 
Pró-Reitores e se insere no campo do conceito de Extensão como o 

“processo educativo, cultural e científico que “articula” o ensino e a 
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pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 
entre a universidade e a sociedade”27. Além disso, fica autorizado, no 
Art, 213, § 2º, o financiamento público da Extensão – “as atividades 
universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do 
poder público” (BRASIL, 1988, apud Política Nacional..., 2012, p. 15).

Em 1993, a Universidade Federal de Mato Grosso, campus de 
Cuiabá, é sede do VII Encontro Nacional do Fórum. Com a pauta da 
indissociabilidade assegurada, as discussões se voltam para o fato de 
que, não obstante, havia uma “desigualdade no status” (LEONÍDIO, 
2017, p. 100). Para subverter essa lógica, propõe-se

[...] o mesmo posicionamento hierárquico 
na estrutura administrativa, a garantia da 
autonomia e competência na elaboração dos 
projetos e ações. [...]. Acrescenta-se a isso a 
inserção da Extensão nos currículos dos cursos 
de formação superior, computando estas 
atividades no processo de integralização curricular. 
(LEONÍDIO, 2017, p. 101).

Assim, o relatório final do evento é produzido tendo em pers-
pectiva a institucionalização da Extensão no contexto da autonomia das 
universidades. Nesse documento são inseridas propostas de princípios 
norteadores da Extensão, a serem desenvolvidas por diferentes órgãos, 
ministeriais, MEC e outros, e de instituições de ensino superior, o 
que permitiria a institucionalização da Extensão em diferentes níveis. 
Em relação ao MEC, são propostas importantes

[...] a criação de um órgão regulador do tema 
na estrutura do Ministério, a formulação de 
uma política para desdobramento junto ao 
FORPROEX, a concepção e desenvolvimento de 
políticas de fomento e a destinação de recursos para 
seu funcionamento. (LEONÍDIO, 2017, p. 101).

27 Disponível em: https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/
1987-I-Encontro-Nacional-do-FORPROEX.pdf p. 1. Acesso em: 2 ago. 2018.

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/1987-I-Encontro-Nacional-do-FORPROEX.pdf
https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/1987-I-Encontro-Nacional-do-FORPROEX.pdf
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Com esse empenho do Fórum de Pró-Reitores, ainda em 1993, 
o MEC, via Secretaria de Ensino Superior (SESU), cria o Programa 
de Fomento à Extensão Universitária (PROEXTE), que traz contri-
buições para definir itens financiáveis, segundo diretrizes e objetivos 
da Extensão, e da metodologia a ser adotada em sua implementação 
(Política Nacional..., 2012, p. 15).

O Programa de Fomento à Extensão Universitária (PROEXTE) 
– 199528 é o que chega às mãos da professora Sônia, no momento em 
que alçava consolidar o seu projeto de leitura, buscando fontes diversas 
de financiamento, estando as bases do projeto em consonância com 
as prerrogativas do Fórum – regularidade, ações articuladas sob as 
mesmas diretrizes, emergentes de situações de interesse socioeducacional 
envolvendo a universidade e o ensino básico, convênio com parceiros 
institucionais etc., conforme visto, e que se pode observar na síntese 
apresentada numa solicitação de recursos que ela faz à Fundação do 
Banco do Brasil:

O Programa Biblioteca-Oficina de Literatura do 
ICLMA é [...] sobretudo, fruto da necessidade 
de implantação de uma política de leitura [...] na 
região do Médio Araguaia, que vise o atendimento 
das necessidades relativas ao hábito de ler. [...] 
Acreditamos que essa política possa garantir 
ao sujeito uma outra leitura de sua realidade, 
desencadeando um processo de reflexão acerca 
da postura político-ideológica que irá abraçar; 
acreditamos, também, que assim estaremos 
procurando articular o lúdico (o prazer, o deleite) 
e o cognitivo (o conhecimento, a aprendizagem) 
com a função social da leitura durante todo o 
contato com a linguagem literária. [...] (1994, p. 2)

28 Nesse ano tal Programa é desativado e será retomado em 2003, sob a denominação 
de Programa de Extensão Universitária (PROEXT) (Política Nacional..., 2012, p.14).
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Correspondendo à Constituição no quesito da indissociabilidade, 
é promulgada, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) nº 9.394, 1996, na qual fica estabelecida a Extensão 
Universitária como uma das finalidades da Universidade e instituída a 
possibilidade de apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante 
bolsas de estudo (BRASIL, 1996, apud Política NacionaI, 2012, p. 16). 
No XI Encontro Nacional, em 1997, foi criado o Programa Nacional de 
Bolsas de Extensão, inserido no Plano Nacional de Extensão (LEONÍDIO, 
2017, p. 104), de 1999.

Nogueira (2003) comenta sobre as condições históricas 
de implantação do PROEXTE, cuja manutenção foi longamente 
reivindicada pelo Fórum, junto ao MEC:

Em 1993, quando da elaboração do PROEXTE, 
o MEC/SESU e o Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão trabalharam em conjunto, de forma 
articulada, caracterizando uma fase extremamente 
produtiva. O MEC assumiu o PROEXTE como 
uma política de extensão para as IES públicas, 
destinando recursos para fomento dos programas, 
criando a Divisão de Extensão e Graduação, a 
Comissão de Extensão e o Comitê Assessor, além 
de um programa de bolsas, a ser implementado 
a partir de 1994. (NOGUEIRA, 2003, p. 10)

Uma vez desativado, o Fórum empreende, então, a elaboração 
do Plano Nacional de Extensão (PNEXT, 1999), com vigência para 2011-
2020. Embora em sua elaboração tenha participado um representante 
da SESU/MEC, segundo Nogueira (2003), não ficou perceptível 
durante esse processo, nem de sua implementação, a responsabilidade 
do MEC no sentido de considerá-lo e implementá-lo como uma 
política de extensão para as IES públicas brasileiras.

Apesar disso, o PROEXTE e o PNEXT colocam-se, assim, 
como duas iniciativas importantes na “consolidação da extensão 
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nas Universidades em torno de uma política nacionalmente 
construída” (NOGUEIRA, 2003, p. 10), mediante o compromisso 
das instituições públicas com a sociedade e o esforço para integrar 
extensão, ensino e pesquisa.

A Política Nacional... apresenta com otimismo as condições da 
Extensão, na entrada no milênio, que já havia adquirido

[...] significativa densidade institucional, no que 
se refere à Constituição de 1988, à legislação 
federal e às regulamentações do FORPROEX. 
Estava superada a concepção de que a Extensão 
Universitária seria simplesmente um conjunto 
de processos de disseminação de conhecimentos 
acadêmicos por meio de cursos, conferências 
ou seminários; de prestações de serviços, tais 
como assistências, assessorias e consultorias; ou 
de difusão de conhecimento e cultura por meio 
de eventos diversos e divulgação de produtos 
artísticos. A Extensão Universitária tornou-se o 
instrumento por excelência de inter-relação da 
Universidade com a sociedade, de oxigenação 
da própria Universidade, de democratização do 
conhecimento acadêmico, assim como de (re)
produção desse conhecimento por meio da troca 
de saberes com as comunidades. Uma via de mão 
dupla ou, como se definiu nos anos seguintes, uma 
forma de “interação dialógica” que traz múltiplas 
possibilidades de transformação da sociedade e 
da própria Universidade Pública. (2012, p. 17).

No entanto, a situação da Extensão não prima por se tornar 
este instrumento mediador definitivo. Um dos entraves é justamente 
o que o próprio documento apresenta:

Fica bastante explícito que a extensão só se 
concretizará, enquanto prática académica, quando 
for discutida a sua proposta de ação global e 
sua inserção institucional nos departamentos, 
definindo as suas linhas de ensino e pesquisa 
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em função das exigências da realidade. 
(PNEXT, 1999, p. 2).

Para tanto, é preciso uma revolução na matriz curricular e 
nas vontades acadêmicas de empreender deslocamentos teóricos, 
intelectuais e físicos. Mesmo o estágio curricular, previsto e eleito no 
PNEXT, de 1999, como um dos instrumentos que dão viabilidade à 
extensão, enquanto ocasião da “prática profissional, da consciência social 
e do compromisso político, devendo ser obrigatório para todos os cursos, 
desde o primeiro semestre, se possível” e, ainda, “estar integrado a projetos 
decorrentes dos departamentos e à temática curricular, sendo computado 
para a integralização curricular de docentes e discentes” (1999, p. 2), tem 
sido realizado de maneira isolada em relação às disciplinas.

Inúmeros desafios, demandas e oportunidades incitam o 
FORPROEX e instituições públicas de ensino superior que dele 
não faziam parte, mas também comprometidas com a Extensão, a 
colocar em discussão o PNEXT a partir de 2009, para a elaboração 
da Política Nacional de Extensão Universitária, de que temos tratado 
aqui, aprovada em 201229.

Para este documento,

A Extensão Universitária, sob o princípio 
constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, é um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 
político que promove a interação transformadora 
entre Universidade e outros setores da 
sociedade. (2012, p. 15).

A partir desse conceito são estabelecidas as diretrizes que 
devem nortear a formulação e implementação das ações de Extensão 
Universitária: “interação dialógica”, “interdisciplinariedade e 
interprofissionalidade”, “indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão”, 

29 A aprovação se deu no XXXI Encontro Nacional – Manaus (AM).
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“impacto na formação do estudante”, “impacto e transformação 
social” (2012, p. 16).

Sob uma perspectiva, é preciso que se estabeleça um diálogo 
“contextualizado” (SANTOS, 2004, p. 8) dos componentes de formação 
universitária, o ensino, a pesquisa e a extensão, com o local, o regional, 
o país, na articulação de ciência, arte, cultura, tecnologia, a fim de 
atender necessidades atuais, promover significativas mudanças para 
o bem-estar social. Evita-se assim, como disse Boaventura de Sousa 
Santos (2004, p. 29), um dos teóricos referidos no documento, o 

“conhecimento autônomo”, “disciplinar”, hierarquizado, absoluto 
e sem compromisso de que seja colocado em prática socialmente. 
Santos estabelece diferenças entre o conhecimento “universitário”, que 
coloca ênfase na produção do conhecimento, tendo como sujeito os 
pesquisadores, e “pluriversitário”30, um “conhecimento contextual”, à 
medida que o “princípio organizador de sua produção é a aplicação 
que lhe pode ser dada”, sendo a formulação dos problemas relevantes 
resultado de ação conjunta entre “pesquisadores e utilizadores”, entre 
outros aspectos (SANTOS, 2004, p. 29).

O que se observa é que, não obstante a morosidade com 
que os cursos vão organizando seus projetos pedagógicos, há um 
forte empenho na direção de se estabelecer uma universidade que se 
coloque a serviço da comunidade, aproveitar esse serviço para rever/
compor seus referenciais teórico-práticos e capacitar da melhor maneira 
seus graduandos.

A mais recente regulamentação nesse sentido é a Resolução 
CNE/CES nº 7, de 18/12/201831, que estabelece as Diretrizes para 

30 Em seu artigo, Pina-Oliveira e Chiesa (2016, p.3) defendem que Sousa Santos 
“evidencia elementos importantes para subsidiar a práxis pedagógica inovadora e 
reforçar as potencialidades das ações extensionistas no enfrentamento dos desafios 
da reforma do ensino superior no século XXI”.

31 Portaria Nº 1.350, publicada no D.O.U. de 17/12/2018, que homologa o Parecer 
do CNE (Seção 1, p. 34).
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a Extensão na Educação Superior Brasileira32 e regimenta o disposto 
na Meta 12.7 da referida Lei nº 13.005/2014, estabelecendo o prazo 
de um triênio (Art. 19) para que as instituições de ensino superior 
implementem o disposto em seu conteúdo. Em seu Art. 2º, regulamenta 
as atividades de Extensão como “componentes curriculares” dos cursos 
de graduação, levando em conta os aspectos vinculados à formação 
dos graduandos, apresentados nos documentos normativos dos cursos. 
O conceito de Extensão é mantido, com o acréscimo enfático de que 
a integração transformadora entre as instâncias do conhecimento, 
das instituições e dos diversos setores sociais se dá por meio da 

“produção” e “aplicação dos conhecimentos” (Art.3º).

1.2 UMA BIBLIOTECA-OFICINA DE LITERATURA COMO 
PROGRAMA DE EXTENSÃO

Contextualizada a Extensão na Universidade, em seus aspectos 
legais, de infraestrutura e funcionamento, bem como as condições em 
que se deu a criação do PBOL, o enfoque se volta para este Programa. 
Metodologicamente, em princípio, houve necessidade de construir um 
quadro histórico com todas as ações extensionistas que seus sucessivos 
coordenadores, bolsistas e colaboradores desenvolveram. Esse quadro 
me deu a segurança necessária para fazer o estudo exposto nos suces-
sivos capítulos.

Segue, então, o quadro histórico, com alguns esclarecimentos 
sobre sua construção.

Em atendimento às determinações legais, as ações do PBOL foram 
vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão mediante projetos elaborados em 
formulários específicos. Cada projeto sempre apresentou, no máximo, 12 

32 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&-
view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-p-
df&Itemid=30192. Acesso em: 4 ago. 2018.
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meses de duração, obedecendo ao ano letivo em curso33, com observância 
rigorosa do envio de relatórios finais, mesmo para as ações propostas e 
não realizadas. A cada ano eram encerrados, reapresentados ou propostos 
novos projetos.

Em relação aos tipos de ações extensionistas, o PBOL foi inicial-
mente considerado de “Difusão cultural”34 (Proc. 23108.001556/94-3, 
p. 2.). Lembramos que é a partir da progressiva institucionalização que 
a Extensão deixa de ser compreendida como “conjunto de processos” de 
disseminação e difusão de conhecimentos, para se tornar “instrumento 
por excelência de inter-relação com a sociedade” (Política Nacional..., 
2012, p. 17), concepção que alcança um índice de consolidação ao final 
da década de 90.

A composição do quadro histórico obedeceu à própria dinâmica 
temporal do PBOL35 que, no período de 1994-2008, teve um coordenador 
nucleando todo o trabalho. Os projetos, de início desenvolvidos e/ou 
articulados quase que pela mesma equipe, foram ganhando amplitude e 
independência, com equipes diferenciadas, prescindindo da figura deste 
coordenador geral, e cada docente assumiu seu próprio projeto, sem 
deixar, contudo, de desenvolver atividades conjuntas entre si. Ainda, é 
interessante lembrar que, desde a sua fundação, procedia-se à elaboração 
de documentos individuais para cada projeto.

 Os dados pesquisados foram reunidos por ano letivo. Os docu-
mentos principais para a pesquisa, como informado, foram os relatórios 
finais de cada projeto. À ausência destes, os formulários dos projetos. 

33 Houve uma ou outra exceção de proposta de projetos com duração superior a 
12 meses, como o caso do Coral En...Canto, previsto para os anos de 2004-2005, 
pela professora Braulina Morbeck, mas que somente foi desenvolvido em 2004, 
por problemas de infraestrutura. Sobre o ano letivo, considera-se o calendário 
específico da universidade, bastante alterado pelas greves de professores e alunos.

34 No Art. 8º da Res. 07, constam as seguintes modalidades de extensão, “segundo 
sua caracterização nos projetos pedagógicos”: programas, projetos, cursos e oficinas, 
eventos, prestação de serviços.

35 Conforme exposto no item “Percursos”.
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Considerando a perda de muito material impresso, projetos e relatórios, 
e mesmo digital, pois não foram encontrados alguns projetos do PBOL 
que, segundo informações, tinham sido inseridos no SIGProj, as fontes 
de informação foram as mais variadas, o que inclui depoimentos de par-
ticipantes/executores dos projetos etc. Por tais meios, muitas informações 
do quadro histórico da primeira pesquisa sobre o PBOL (ADP/CNPq, 
2003-2005), tratada à frente, que compreende o período de 1994-2004, 
foram atualizadas e ampliadas.

Assim sendo, tendo em mãos esse valioso material, de cada 
projeto será informado, no quadro, o título, a equipe nomeada de 
trabalho – coordenadores, executores, bolsistas, colaboradores, uma 
síntese de conteúdos e atividades e o local de realização. A par do 
aspecto científico, entendo que indicar ao máximo possível todos os 
participantes das equipes executoras é humanizar o processo, pelo 
reconhecimento e gratidão ao trabalho realizado. Quanto à síntese de 
conteúdos e atividades, empenhei-me em apresentar a proposta de cada 
um, a fim de ser possível compreender a pedagogia do PBOL na difusão 
da leitura literária e na formação de leitores. Ao final de alguns períodos, 
foram inseridos trabalhos monográficos, artigos e outras publicações 
relacionadas ao PBOL.

Em seus objetivos, todos os projetos assumem a função educativa 
e estética da literatura, com atividades que propiciam vivências prazerosas 
de leitura literária, em diferentes linguagens artísticas, no exercício do 
gosto, desinibição, sensibilidade, altruísmo, com potencial para formar 
leitores criativos e críticos, com visão de mundo ampliada, “cidadãos” 
capazes de se integrar e atuar positivamente em seu contexto, promovendo 
melhorias em sua condição de vida e na vida de sua comunidade; e 
formar professores que contribuam para a implementação de projetos 
de leitura, multiplicando o benefício do seu aprendizado. “Cidadania” 
é um termo referido ou subliminar dos projetos, que se alicerça na 
garantia da participação igualitária de seus membros.
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Segue, então, a apresentação das ações, compreendendo o período 
de 1993 a 2018, que somam 25 anos de existência do Programa Biblioteca-
Oficina de Literatura.

1.2.1 Quadro histórico

QUADRO HISTÓRICO
PROGRAMA BIBLIOTECA-OFICINA DE LITERATURA

1993-2018
1993

Elaboração do Projeto Metodologia de estímulo à leitura
Responsável: Sônia Maria Rezende
Colaboração: Hilda Gomes Dutra Magalhães

Elaboração do Projeto Programa Biblioteca-Oficina de Literatura  
(1994-1998)
Responsável: Sônia Maria Rezende
Colaboração: Hilda Gomes Dutra Magalhães

1994

Reelaboração e implementação do Projeto Programa Biblioteca-Oficina de 
Literatura (1994-1998)
Responsável: Sônia Maria Rezende
Colaboração: Hilda Gomes Dutra Magalhães

1. Implementação do Programa Biblioteca-Oficina de Literatura 
(organização da equipe, estrutura física da sede, materiais, mobiliário, 
equipamentos, acervo, público, programação)

Coordenação
Sônia Maria Silva Rezende

Execução
Sônia Maria Silva Rezende
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Orlandina Marques de Farias
Nilmar Carvalho de Aquino

Voluntários
Graduandos de Letras
Professores da rede pública
Pessoas da comunidade

Foto 1 – Pró-Reitora de Extensão da UFMT Raquel Quadros, em visita à 
sede do Pbol, sendo recebida pela Profa Orlandina Marques de Farias

 Fonte: ANI /Arquivo de Orlandina Marques de Farias

2. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias na  
Escola de 1º Grau

Execução
Sônia Maria Silva Rezende
Nilmar Carvalho de Aquino
Orlandina Marques de Farias

Objetivo geral: Incentivar o gosto pela leitura, através do resgate da cultura 
oral.

Participantes: Professores e alunos do ICLMA, professores da rede pública, 
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pessoas da comunidade.
Conteúdo/atividades: Leitura de obras, estudo e exercício de técnicas de 
desinibição e estímulo à criação literária. Exercícios de impostação da voz. 
Expressão corporal. A literatura oral e o ato de contar histórias. Como con-
tar histórias. Leitura e análise de obras. Elaboração de propostas de leitura 
para obras literárias infanto-juvenis. Sessão de contar histórias no ICLMA, 
em Escolas da rede pública e particular de ensino, creches, em Barra do 
Garças/Pontal do Araguaia– MT/ Aragarças-GO.

Local (de reunião do Grupo): ICLMA/PBOL

Foto 2 – O Grupo Abracadabra vai à escola contar histórias, sendo 
transportado pela Kombi da universidade

 Fonte: ANI/Arquivo de Orlandina Marques de Farias
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 Foto 3 – Membros do Abracadabra em dia de evento na sede do PBOL

Fonte: ANI/Orlandina Marques de Farias

3. Contato Universitário – Jornal da Biblioteca-Oficina de Literatura

Expediente
Sônia Maria Silva Rezende
Nilmar Carvalho de Aquino (ilustrador)

Graduandos (Letras/ICLMA)
Rosângela Cristina da Silva Oliveira
André Luiz Rauber
Maria Cirinéia Alcântara de Araújo
Emi-Karla V. Leite
Leila Maria
Gessy Andrade (diagramador)

Conteúdo/atividades: Como elaborar textos técnicos. Aspectos formais de 
um jornal. Produção bimestral de jornal. Encaminhamento para impressão 
na gráfica da UFMT/Cuiabá.

Local: ICLMA
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 Figura1 – O Jornal do PBOL: Contato Universitário

Fonte: Orlandina Marques de Farias/ Arquivo do PBOL

5. Oficinas

5.1. Como montar uma Biblioteca Infanto-Juvenil
Execução
Orlandina Marques de Farias
Participantes: auxiliares de Bibliotecas dos municípios de Barra do Garças, 
General Carneiro, Aragarças (GO) e Pontal do Araguaia.

Conteúdo/atividades: Discutir os temas “Biblioteca” e “Leitura”. Monta-
gem de arquivos e fichários. Catalogação e empréstimo de livros. Trabalho 
com periódicos e organização de sala de leitura.

Local: ICLMA/PBOL
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5.2. Teatro-oficina
Execução
Nilmar Carvalho de Aquino
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Participantes: professores e alunos da rede pública e particular de ensino, 
alunos do ICLMA, comunidade em geral.

Conteúdo/atividades: Leitura e discussão de textos sobre dramaturgia. Es-
trutura do texto teatral. Leitura de textos teatrais infanto-juvenis. Exercí-
cios dramáticos. Criação de textos teatrais. Teatro e Poesia.
Local: ICLMA/PBOL

5.3. Dos quadrinhos ao texto literário

Execução
Maria Lucilene de Abreu Gehm (SEE/MT)

Participantes: alunos da 5ª série, turno matutino, da EE Heronides Araújo

Conteúdo/atividades: Exibição de vídeos da Turma da Mônica. Manipula-
ção individual e coletiva dos quadrinhos. Reconhecimento dos vários tipos 
de balões. Identificação da onomatopeia. Criação de diálogo para histórias 
mudas. Dramatização de pequenas histórias. Transformação da linguagem 
popular do Chico Bento na linguagem padrão. Livro de imagem. Livros 
legendados. Livros com parte textual mais ampla.

Local: EE Heronides Araújo/Barra do Garças-MT

5.4. O saber popular na sala de aula
Execução
Maria Inês Zorzetto Peixoto (SEE/MT)

Participantes: alunos da 6ª série, turno matutino, da EE Heronides Araújo
Conteúdo/atividades: Contar histórias. Exploração das adivinhas através 
do livro Sua Alteza, a Divinha. Os provérbios. Poesia folclórica.

Local: EE Heronides Araújo/Barra do Garças



67

5.5. Despertando o prazer da leitura na Escola de 1º Grau

Execução
Clacyone Ferreira da Silva Negro (SEE/MT)

Participantes: professores da rede pública e particular de ensino, auxiliares 
de biblioteca.

Conteúdo/atividades: Análise de aspectos sociais, lingüísticos, sonoros e vi-
suais da obra de arte literária. Palestra: A obra de arte literária (Profa. Célia 
Maria Domingues da R Reis)

Local: ICLMA/PBOL

5.6. Biblioteca Infanto-juvenil: oficina de habilidades de linguagem

Execução
Maria Claudino da Silva Brito (ICLMA)
Nilmar Carvalho de Aquino
Eluzia Abreu Dias (Discente/Letras ICLMA)
Luzimar Menegatti Caetano (Discente/Letras ICLMA)

Participantes: Alunos da rede pública do ensino fundamental.

Conteúdo/atividades: Brincando com a palavra. A redescoberta da palavra. 
Palavras falantes. Passo a passo se constrói um texto. Quem sou eu? Brin-
cando de poeta. Aprendendo a pensar. Usando a imaginação. O jornal em 
debate.

Local: EE Dom Bosco/Barra do Garças

5.7. Semeando o interesse literário

Execução
Orlandina Marques de Farias

Participantes: Alunos do Curso de Magistério.

Conteúdo/atividades: Contato com livros infantis. Como contar histórias. 
Atividades a partir das histórias. Confecção de materiais. Álbum seriado san-
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fonado. Flanelógrafos. Quadro de pregas. Fantoches. Dobraduras, dominó, 
quebra-cabeça e outros. Apresentação dos textos utilizando os recursos  
técnicos criados.

Local: EE Senador Filinto Müller /Barra do Garças-MT

5.8. Por uma leitura libertadora do livro didático

Execução
Sônia Maria Silva Rezende

Participantes: Professores de 5ª a 8ª séries da rede pública e particular de 
ensino.

Conteúdo/atividades: A leitura e sua função social. A função lúdica da lite-
ratura. Leitura de textos do Livro Didático. Análise da proposta de leitura 
imposta pelo LD. Cantos e dramatizações: fontes de enriquecimento da 
proposta de leitura. Elaboração de propostas interdisciplinares de leitura.

Local: ICLMA

Foto 4 – Homenagem da EE Irmã Diva Pimentel às professoras Sônia 
Rezende e Orlandina M de Farias em desfile, em Barra do Garças-MT

Fonte: ANI/Arquivo de Orlandina Marques de Farias
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1995/1º Bimestre

Coordenação

Sônia Maria Rezende
Orlandina Marques de Farias
Nilmar Carvalho de Aquino

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Execução
Sônia Maria Rezende
Orlandina Marques de Farias

Participantes: Professores da rede pública, alunos do ICLMA, pessoas da 
comunidade e professores do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Leitura e discussão de textos sobre leitura. Leitura 
de obras infantis e infanto-juvenis. Seleção e estudo de histórias para apre-
sentação. Preparação de material e histórias para painéis e oficinas para a 
2ª SBPC JOVEM/UFMT/Cuiabá. Sessão de contar Histórias no ICLMA, 
em Escolas da rede pública e particular de ensino, em Barra do Garças e 
em Cuiabá.

Local (de reunião do Grupo): ICLMA/PBOL

2. Oficinas/ 2ª IIª Reunião Especial da SBPC/ SBPC JOVEM – 25-
28/04/1995/ Cuiabá

2.1. Brincando com fantoches (4h – 25/04)

Execução
Sônia Maria Silva Rezende
Orlandina Marques de Farias
Nilmar Carvalho de Aquino

Participantes: crianças de 7 a 9 anos
Conteúdo/atividades: apresentação de histórias com fantoches. Confecção 
de fantoches de dedos.

Local: UFMT/Cuiabá
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2.2. Brincando com rimas (4h – 26/04)

Execução
Sônia Rezende
Orlandina Marques de Farias
Nilmar Carvalho de Aquino

Participantes: crianças de 9 a 11 anos

Conteúdo/atividades: cantigas de roda, histórias folclóricas, bandinha rít-
mica, poemas de Vinícius de Moraes, como textos de base para exercício de 
rima e criação de poemas rimados.

Local: UFMT/ Cuiabá

2.3. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias (4h – 27/04)

Execução
Sônia Maria Silva Rezende
Orlandina Marques de Farias
Nilmar Carvalho de Aquino
Luciana Maia Miani
Helena Maria Azevedo
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Participantes: crianças de 7 a 9 anos

Conteúdo/atividades: apresentação de histórias pelos Contadores; ativida-
des a partir das histórias contadas; preparação do público participante para  
contar histórias.

Local: UFMT/ Cuiabá

2.4. Criança gosta de ler gibi (4h – 28/04)

Coordenação
Sônia Maria Silva Rezende

Execução
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Orlandina Marques de Farias
Helena Maria Azevedo

Participantes: crianças de 7 a 9 anos

Conteúdo/atividades: apresentação de histórias em quadrinhos com fan-
toches de palitos; atividades a partir das histórias contadas; preparação do 
público participante para contar histórias. Leitura de gibis.

Local: UFMT/ Cuiabá

2.5. Fazendo livros (28/04)
Coordenação
Sônia Maria Silva Rezende

Execução
Nilmar Carvalho de Aquino
Luciana Maria Miani

Participantes: crianças de 09 a11 anos; alunos do Magistério.

Conteúdo/atividades: apresentação de uma história em painel; atividades 
a partir da história contada; confecção de livros artesanais; preparação do 
público participante para contar histórias.

Local: UFMT/ Cuiabá

Participação em eventos
VI Simpósio Nacional de Literatura Infantil da UFG (Goiânia/GO) – 18 
a 20/05/94.

Realização de eventos
I Mostra de Trabalhos da Biblioteca-Oficina de Literatura - 12/12/1994.

1995/ 2º Semestre

Coordenação

Maria Claudino da Silva Brito
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Orlandina Marques de Farias

Bolsistas

Adriana Lopes Félix
Jozziana Valéria Costa
Rândala Maria de M. N. Y. Rocha
Rosângela Rosa Sousa
Solange Aparecida de Arruda Silva

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias – Turma matutina e 
vespertina
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores da rede pública de ensino, alunos e técnicos  
do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Retomada de discussão sobre leitura. Leitura de 
obras infantis e infanto-juvenis. Seleção e estudo de histórias para apresen-
tação. Sessão de contar Histórias no ICLMA, em Escolas da rede pública e 
particular de ensino, em Barra do Garças e Pontal do Araguaia-MT; Ara-
garças-GO.

Local (de reunião do grupo): ICLMA/PBOL

2. Contato Universitário – Jornal da Biblioteca-Oficina de Literatura
Expediente
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Nilmar Carvalho de Aquino
Graduandos
Rândala Maria M. Nogueira Y Rocha
Rosângela Cristina da Silva Oliveira
Maria Cirinéia Alcântara de Araújo
Maristela Abadia Guimarães
Verônica Ten Caten
Leila Maria
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Neuracy
Conteúdo/atividades: Entrevistas, pesquisa e recolha de notícias, textos lite-
rários, teóricos, humorísticos, críticas e informes do ICLMA para compor 
o conteúdo do jornal, de tiragem bimestral.

3. Grupo de Teatro Fazendo Arte

Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: graduandos de Letras (disciplina Teoria da Literatura), pes-
soas da comunidade.

Conteúdo/atividades: Leitura de textos teatrais. Estudo de elementos estru-
turais do gênero dramático. Laboratório: assistência à peça Enfim, sós, pro-
tagonizada por Paulo Goulart e Nicete Bruno, em Goiânia-GO (viagem 
cultural). Conversa com os atores. Seleção, estudo e preparação da peça 
Judas em sábado de Aleluia. Oficinas de voz, desinibição, expressão corporal. 
Técnicas de memorização. Ensaios. Apresentações.

Local: ICLMA

 Foto 5 – Atores da peça O Judas em Sábado de Aleluia,  
apresentada no anfiteatro do ICLMA

Fonte: Célia Maria Domingues da Rocha Reis/ Arquivo de Célia 
Maria D da Rocha Reis
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4. Oficina Transformando sucata em brinquedo
Execução
Gláucia Margareth Olivieri

Participantes: professores e alunos da rede pública e particular de ensino, 
alunos do ICLMA, comunidade em geral.

Conteúdo/atividades: Discussão introdutória sobre imaginação e criativi-
dade; aproveitamento de material reciclável. Estudando modelos. Reco-
lhendo sucata. Montagem de brinquedos. Exposição.

Local: ICLMA/PBOL

5. Oficina A arte de contar histórias
Execução
Grupo Gwaya – Contadores de Histórias (UFG/GO)

Participantes: professores da rede pública e particular de ensino, alunos  
do ICLMA

Conteúdo/atividades: O que é contar histórias. Reflexões sobre a oralidade. 
Como selecionar textos. O gosto pessoal. Adequação ao público. Emoção 
e sensibilidade na interpretação oral da história. Sessão de contar histórias.

Local: ICLMA/PBOL

6. Oficina de leitura
Execução
Orlando Antunes Batista (UFMS/MS)
Stella Maris Rezende (UnB/DF)

Participantes: professores da rede pública e particular de ensino, professores 
e alunos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: A criação literária. Personagens e enredo. Autores, 
leitores, obras. A contextualização e atualização da obra literária. Lingua-
gem e significação no texto literário.

Local: ICLMA
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7. Oficina de poesia Descobrindo talentos em atividades interdiscipli-
nares

Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Participantes: professores da rede pública e particular de ensino, graduan-
dos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Leitura de poemas e letras de músicas com acentua-
dos recursos rítmico-sonoros. Estudo de recursos sonoros verbais (poéticos) 
e auditivos (musicais). Bandinha rítmica.
Preparação de poemas para apresentação.

Local: ICLMA/PBOL

8. Oficina Montando uma Brinquedoteca

Execução
Eliel Ferreira da Silva (ICLMA)

Participantes: professores da rede pública e particular de ensino, alunos do 
ICLMA.

Conteúdo/atividades: Brinquedos para divertir e exercitar a coordenação 
motora, concentração, habilidade física, manual. Brinquedos e faixa etária. 
Confecção de brinquedos com material alternativo.
Local (de reunião do Grupo): ICLMA/PBOL

Participação em eventos
I Mostra de Cursos do ICLMA/UFMT
II Simpósio de Extensões das Universidades do Centro-Oeste/UNB – Bra-
sília.
Realização do I Encontro de Literatura Infanto–Juvenil do ICLMA.
Simpósio de Literatura Mato-Grossense/ICLMA/UFMT.
I Encontro de Diretores e Supervisores de Escolas Públicas e Particulares de 
Barra do Garças e Pontal do Araguaia.
Visita à XIV Feira dos Livros de Brasília.
VII Simpósio Nacional de Literatura Infanto-Juvenil/UFG / Goiânia-GO
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1996

Coordenação

Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Bolsistas

Elinda Gonçalves de Assis
Lenir Maria de Farias Rodrigues
Lílian Barros de Freitas
Maria das Graças Barro de Freitas

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina M. de Farias
Manuel Alves de Jesus (Palhaço Sapequinha)

Participantes: professores da rede pública de ensino, professores, alunos e 
técnicos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: A arte de contar histórias. A importância da leitura. 
Leitura e cidadania. A Literatura infanto-juvenil e a sua importância nas 
salas de 1º Grau. As palavras através dos gestos, do corpo e do silêncio. 
Técnicas de memorização. O uso do fantoche no ato de contar histórias. 
Confecção de material de estímulo à leitura. Uso de sucata na confecção de 
material de estímulo à leitura. Confecção de livros artesanais

Local (reunião do grupo): ICLMA/PBOL

2. Contato Universitário – Jornal da Biblioteca-Oficina de Literatura
Expediente
Adenil da Costa Claro (Coordenação)
Maria Claudino da S. Brito
Orlandina M. de Farias
Graduandos
Adriana L Félix
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Adriana Moraes
Ana Gizélia Vieira
Rosângela Cristina de Oliveira
Verônica Tem Caten
Manoel João Milhomen Maciel (docente)

Conteúdo/atividades: Estudos sobre o que é notícia e reportagem. Como 
elaborar textos jornalísticos. Coleta e redação de matérias. Diagramação. 
Ilustração. Montagem e revisão de página. Distribuição do jornal.

3. Teatro-oficina
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Conteúdo/atividades: Leitura de textos teóricos. Leitura e adaptação de tex-
tos infanto-juvenis para o teatro. Improvisação. Técnicas de convivência e 
interação com o público.
Confecção de fantoches e teatralização.

 Foto 6 – Peça Ducatiribute, com Camila de Farias, na área central 
(fofocódromo) do campus do ICLMA

Fonte: ANI/ Arquivo de Orlandina 
Marques de Farias
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4. Coral Infantil Profª. Sônia Resende
Execução
Orlandina M.de Farias
Maria Claudino da Silva Brito

Graduandos
Lílian Barros de Freitas
Jeová Ferreira Xavier

Conteúdo/atividades: Leitura de livros infanto-juvenis. Conhecimentos  
de números musicais que estejam relacionados com livros anteriores li-
dos. Ensaios de músicas e coreografias. Criação de temas musicais pelos  
próprios coralistas.

5. Concurso de Poesia Profª Sônia Rezende
Execução
Orlandina M.de Farias
Maria Claudino da Silva Brito

Conteúdo/atividades: divulgação da chamada do concurso, recebimento, 
avaliação e seleção dos trabalhos. Premiação.

1997

Coordenação

Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Bolsistas
Elinda Gonçalves de Assis
Enetônia Moreira Santos Farias
Jandira Maria da Silva Rocha
Lilian Barros de Freitas
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1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores da rede pública de ensino, alunos do Curso de 
Letras, pessoas da comunidade de Barra do Garças-MT, Pontal do Ara-
guaia-MT e Aragarças-GO.

Conteúdo/atividades: A arte de contar histórias. A importância da leitura. 
Leitura infanto-juvenil e sua importância nas salas de 1° grau. As palavras 
através dos gestos, do corpo e do silêncio. Técnicas de memorização. O uso 
do fantoche no ato de contar histórias. Confecção de material de estímulos 
à leitura. O uso de sucata na confecção de material de estímulo à leitura. 
Confecção de livros artesanais. Encenação de livros infanto-juvenis.

Local: PBOL/ICLMA

Foto 7 – Atividade do Grupo Abracadabra na temporada de 
praia de Barra do Garças/Pontal do Araguaia-MT

Fonte: Orlandina M. de Farias/ Arquivo de Orlandina 
Marques de Farias
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2. Contato Universitário – Jornal da Biblioteca-Oficina de Literatura
Execução
Adenil da Costa Claro
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques Farias

Conteúdo/atividades: Estudo da estrutura do texto jornalístico. Como ela-
borar textos jornalísticos. Coleta e redação de material. Diagramação. Ilus-
tração. Montagem e revisão de página. Distribuição do jornal.

3. Coral Infantil Profª Sônia Rezende
Execução
Orlandina Marques de Farias
Maria Claudino da Silva Brito
Lilian Barros de Freitas (regente)

Conteúdo/atividades: Leitura de livros infanto-juvenis. Conhecimento de 
números musicais que estejam relacionados com livros anteriores lidos. En-
saios de músicas e coreografias. Criação de temas musicais pelos próprios 
coralistas.

4. Grupo Contadores de Histórias Profª Luciana Miani
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Joanízia Pereira Barreto
Lair Dias Pereira

Participantes: alunos da EE Jardim Araguaia

Local: EE Jardim Araguaia

5. Propostas para o Programa Biblioteca-Oficina de Literatura para 
1997
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Conteúdo/atividades: Elaboração das propostas dos projetos Grupo Abra-
cadabra, Jornal Contato Universitário, Coral Infantil Profª. Sônia Rezende, 
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Oficina A Arte-educação no incentivo à leitura.

7. Oficinas

7.1. A literatura Infanto-Juvenil na produção mato-grossense: uma al-
ternativa para a formação do leitor
Execução
Arlete Alves do Nascimento
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Conteúdo/atividades: Realização de oficinas de leitura em 04 salas de 1ª a 
4ª séries, com leitura e discussão das obras As meninas e o sabiá, de Maria da 
Graça Campos; A Fábula do Quase-Frito, de Ivens Scaff; Maria Felicidade, 
de Milton Mendes; Guerra no Pantanal, de Antônio de Pádua e Silva. Cria-
ção de textos. Produção de material e uso de recursos de incentivo à leitura 
(dobraduras, sucatas, músicas, encenações). Elaboração de relato do traba-
lho realizado e sugestões de atividades com a LIJ em salas de 1ª e 4ª séries.

7.1 A Arte-Educação no incentivo à leitura
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina M. de Farias

Conteúdo/atividades: Leitura e discussão de textos enfocando: criança e a 
leitura: da obrigação ao lazer; ao encontro do leitor; o que afasta as crianças 
da leitura; sugestões de trabalho com a leitura; o conteúdo de histórias e 
o incentivo à leitura; construção de material de apoio à leitura (pinturas, 
colagem, dobradura, montagem de painéis, brinquedoteca, livro artesanal). 
Músicas, histórias, jogo, fantoches, encenações.

7.2 A história como incentivo à leitura
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Elúzia Abreu Dias
Virgínia Gonçalves Prudente

Participantes: turma do Magistério da EE Filinto Müller
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Conteúdo: Leitura e formação de leitores. A importância das histórias. Mo-
dos de contar histórias. Confecção de material. Apresentação.

Local: EE Filinto Müller

Foto 8 – Elúzia Abreu (ao violão) e Profa. Virgínia Prudente 
(à direita) em atividade no Projeto A história como 

incentivo à leitura

Fonte: ANI/Arquivo de Orlandina 
Marques de Farias

EVENTOS

II Concurso de Poesia Profª Sônia Rezende
Execução
Orlandina M.de Farias
Maria Claudino da Silva Brito
Conteúdo/atividades: divulgação da chamada do concurso, recebimento, 
avaliação e seleção dos trabalhos. Premiação.

1998

Coordenação

Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
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Bolsistas

Aline Maira Batistella
Cinara Cristina Pereira Domingues
Enetônia Moreira Santos Farias
Marcos Antônio N. Viana
Lílian Barros de Freitas

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores da rede pública de ensino, alunos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Leitura e discussão de textos teóricos. Ensaios de 
Histórias e brincadeiras. Ensaio da música do Grupo Abracadabra com 
banda rítmica. Preparação de eventos. Participação em eventos de outras 
entidades. Jogos e exercícios de descontração, jogos de respiração e memo-
rização. Sessão de Contar Histórias nas escolas e em outras unidades da 
região do Médio Araguaia.
Trabalho com o Grupo Infanto-juvenil de Teatro Fazendo Arte. Preparação 
e apresentação da peça teatral mato-grossense Ducatiribute, de Justino As-
trevo Aguiar. Preparação e apresentação da peça teatral Médico à força, de 
Molière.

2. Coral Infantil Profª Sônia Rezende

Execução
Orlandina Marques de Farias
Maria Claudino da Silva Brito
Lílian Barros de Freitas (regente)

Participantes: alunos do ensino básico de escolas públicas e particulares de 
Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças.

Conteúdo/atividades: Ensaios de repertório musical. Exercícios de vocaliza-
ção. Exercícios respiratórios. Leitura e reflexão sobre o papel social da mú-
sica. Apresentação do repertório musical em unidades de ensino e outros.

Local: EE Heronides Araújo
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3. Grupo de Contadores de Histórias Profª Luciana Miani

Execução
Joanizia P. Barreto
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: alunos da EE Jardim Araguaia

Conteúdo/atividades: Criação de histórias para apresentação com fanto-
ches. Confecção da Banda Rítmica. Apresentação de peças de teatro E agora, 
José? e Rei Fogo. Sessão de contar histórias em escolas municipais.

Local: EE Jardim Araguaia

4. Grupo Faz de Conta: Contadores de Histórias
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Eluzia Abreu Dias

Participantes: Alunos do Magistério da EE Senador Filinto Müller

Conteúdo/atividades: Estudo das histórias folclóricas, parlendas, contos de 
fadas. Exercícios de encenação das histórias. A música e a sensibilidade 
infantil. Apresentação de histórias, músicas e brincadeiras.

Local: EE Senador Filinto Müller

5. Grupo Ziriguidum: Contadores de Histórias
Execução
Orlandina Marques de Farias
Nilmar Carvalho de Aquino
Helena Maria Azevedo
Rita Lourdes Beine
Uilma Rodrigues da Silva Morais
Joselina Gualberto Moraes
Participantes: alunos da EE Irmã Diva Pimentel
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Conteúdo/atividades: Leitura de textos relacionados com a arte de contar 
histórias. Confecção de instrumentos da Banda Rítmica. Exercícios vocais 
e corporais. Histórias contadas com expressão corporal.

Local: EE Irmã Diva Pimentel

1999

Coordenação

Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Bolsistas

Aline Maira Batistella
Alissandra da Silva Santos
Enetônia Moreira S. Farias
Jack Márcio Maria Zimmermann
Lilian Barros de Barros

2. Grupo Abracadabra: Contadores de histórias

Execução

Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores da rede pública de ensino, alunos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Leitura e reflexão de textos sobre educação musical. 
Ensaio de músicas infantis. Leitura de livros infantis. Atividades para aper-
feiçoar timbres de vozes. Ensaios de histórias. Sessões de contar histórias. 
Leitura de gibis. Trabalho com o Grupo Infanto-juvenil de Teatro Fazendo 
Arte. Leitura de textos teóricos. Leitura e adaptação de textos infanto-juve-
nis para o teatro. Improvisação. Técnicas de comunicação e interação com 
o público. Confecção de fantoches e teatralização com os mesmos.

Local: Escola Municipal São João Batista/General Carneiro-MT
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Foto 9 – Grupo Abracadabra em escola municipal de 
General Carneiro-MT

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL

2. Coral Infantil Profª Sônia Rezende

Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Lílian Barros de Freitas (regente)

Participantes: alunos do ensino básico de escolas públicas e particulares de 
Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças.

Conteúdo/atividades: Ensaios de músicas. Leitura de livros infantis. Pales-
tra sobre a importância da música em nossa vida. Leitura e comentário das 
músicas. Leitura e produção de textos. Lendo através de imagens. Apresen-
tação.

Local: EE Senador Filinto Müller

4. Grupo de Contadores de Histórias Profª Luciana Miani
Execução
Joanízia Pereira Barreto
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: alunos da EE Jardim Araguaia

Conteúdo/atividades: Leitura de livros infantis. Leitura oral das histórias. 
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Dinâmicas de grupos. Ensaios de músicas e histórias. Sessões de contar 
histórias. Confecção de máscaras para o teatro. Criação de histórias para 
fantoches. Apresentação de teatro de fantoches.
Local: EE Jardim Araguaia

5. Oficina Como montar uma biblioteca infanto-juvenil
Execução
Eliel Ferreira da Silva
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: Professores que atuam nas bibliotecas municipais e estaduais  
da região.

Conteúdo/atividades: Como ensinar a criança a gostar de ler. Biblioteca 
no Brasil - histórico. Funcionamento de uma sala de leitura. Funções e 
objetivos da biblioteca escolar. Registros de livros da biblioteca. Registro, 
catalogação e empréstimo de livros. Como organizar uma biblioteca infan-
to-juvenil. Classificação e registro de periódicos. Espaços alternativos para 
organizar e fazer funcionar uma biblioteca infanto-juvenil.

Local: Sede do PBOL

2000

Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Bolsistas
Cristina Fernandes Pimentel
Jack Márcio Maria Zimmermann
João Carlos de Brito
Juliana dos Santos Spohr
Márcia Grespan

1. Grupo Abracadabra: Contadores de histórias

Execução
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Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores da rede pública de ensino, alunos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: A leitura e a realidade do indivíduo. A leitura de 
livros infanto-juvenis. A arte de contar histórias: o incentivo à formação do 
leitor. Dinâmicas para memorizar textos. “Formação do leitor”, de Maria 
da Glória Bordini – estudo e debate. A importância da leitura na formação 
do cidadão. As múltiplas formas de leituras (gibis, jornais, livros, teatro, 
músicas). O livro infanto-juvenil e a adequação às fases do desenvolvimen-
to humano. A história com fantoches: uma alternativa de leitura. Confec-
ção de fantoches de meia. Leitura e seminário sobre o livro Contar história, 
uma arte sem idades, de Betty Coelho. Leitura do livro da literatura infan-
to-juvenil mato-grossense Rapadura é doce mas não é mole, de José Vilela. 
Confecção de material de incentivo à leitura usando sucatas. Confecção de 
livros artesanais. Confecção de brinquedos de apoio à leitura.

Local: ICLMA

 Foto 10 – Grupo Abracadabra na EE D. José Selva, em 
Barra do Garças-MT

Fonte: ANI/Arquivo de Orlandina Marques de Farias
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2. Grupo de Teatro Fazendo Arte
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Conteúdo/atividades: Ato de encenar. O que é teatro. O teatro como forma 
de leitura. O texto e o elenco em uma encenação. O espaço e a sonorização 
em uma encenação. A criação do vestuário para uma peça teatral. Técnicas 
de memorização. Projeto “A escola vai ao teatro”, com visitas a várias es-
colas para apresentação da peça teatral De ovo em ovo a vida continua, de 
Maria Claudino da Silva Brito.

3. Coral Infantil Profª Sônia Rezende
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias.
Lilian Barros de Freitas (Regente)
Adam Luiz Claudino de Brito (músico)

Participantes: alunos da rede pública de ensino.

Conteúdo/atividades: Exercício de aquecimento de voz com vocalização 
e solfejo. Exercício de relaxamento. A música como uma forma de leitura. 
Noções de ritmos com palmas. Conhecimentos de figuras musicais. Ensaios.  
Apresentações.

4. Grupo de Contadores de Histórias Profª Luciana Miani
Execução
Joanízia P. Barreto
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Georgina Maria Rodrigues

Participantes: alunos da EE Jardim Araguaia

Conteúdo/atividades: Leitura de livros infanto-juvenis e infantis. Memo-
rização das histórias e ensaio de músicas para o dia de Monteiro Lobato. 
Apresentação da peça e música sobre o Meio Ambiente. Participação no 
evento do projeto Arara Azul do Cefapro no Anfiteatro Fernando Peres 
de Farias. Apresentação da peça de teatro Amizade. Apresentação do jogral 

“Prevenir. O ciclo da vida agradece”. Apresentação no Anfiteatro do ICL-
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MA, no Seminário do IBAMA. Sessão de contar histórias nas escolas.
Local: EE Jardim Araguaia

5. Oficina Literatura Infanto-Juvenil na Produção Mato-Grossense
Executores
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Márcia Grespan (graduanda Letras)

Participantes: alunos da EE Irmã Diva Pimentel

Conteúdo/atividades: Leitura do Livro Rapadura é doce mas não é mole, do 
escritor José Vilela. Jogo Caixinha de Surpresas. Jogo de rimas e trabalho 
de leituras do poema “Será que tem festa”, de Sônia Junqueira. Produção 
de poemas e quadrinhos baseados em Capítulos do livro Rapadura é doce 
mas não é mole. Pesquisa de provérbios na comunidade. Criação e brinca-
deiras com quebra-cabeças de provérbios. Leitura de gibis e tiras de jornais. 
Ilustração de músicas, a partir da leitura do livro. Recapitulação do livro e 
contação de histórias.

Local: EE Irmã Diva Pimentel

6. Oficina Biblioteca Escolar
Execução
Eliel Ferreira da Silva
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores da rede pública que trabalham em biblioteca.

Conteúdo/atividades: Reflexão sobre a falta de leitura do bibliotecário. Co-
nhecendo uma biblioteca: funcionamento e organização. O que é biblioteca, 
seus objetivos básicos e finalidades. Carências das bibliotecas de Barra do Gar-
ças. Como ensinar a criança a gostar de ler. A história do livro e das bibliotecas. 
Conhecendo a estrutura e o funcionamento da Biblioteca do ICLMA/UFMT. 
Processamento técnico: tombamento, catalogação, classificação. Confecção 
de material de apoio à leitura: gibis, livros artesanais, quebra-cabeças, jogo  
de damas.
Local: sede do PBOL
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2001

Coordenação

Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias

 Foto 11 – Coordenação, bolsistas e Grupo Abracadabra na segunda  
sede do PBOL (provisória)

Fonte: ANI/Arquivo de Orlandina Marques de Farias

Bolsistas

Ana Paula de Moraes Ramos
Cristina Fernandes Pimentel
Elisangela Adelaide Stein
Leandro Mendes Rodrigues
Marinalva Marques de Souza
Juliana dos Santos Spohr

1. Grupo Abracadabra: Contadores de histórias
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Execução
Célia Maria D. R. Reis
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores do ensino básico, professores da APAE, alunos  
do ICLMA.

Conteúdo/atividades: A importância do ato de ler (texto de Paulo Freire). 
Literatura infanto-juvenil. Estudos teóricos sobre narrativas. Diferentes 
modalidades narrativas. Formas de apresentação de histórias. Adequação 
das histórias à faixa etária e ao contexto dos leitores. Memorização e apre-
sentação de histórias. Organização e realização de sessões de contar histórias.

Local: ICLMA

Foto 12 – Grupo Abracadabra no Centro Municipal Infantil D. 
Geraldo Fernandes

 Fonte: ANI/ Arquivo de Orlandina Marques de Farias



93

Foto 13 – Diretor Paulo Vênere (com o violão), ladeado pelo técnico 
Eurípedes Ferreira e Profa. Célia, bolsistas do Projeto e Ana Beatriz

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL

2. Grupo de Teatro Fazendo Arte

Executores
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Conteúdo/atividades: O teatro como forma de leitura. A importância do 
teatro para a informação. Ensaios e preparação de apresentações. Apresen-
tações.

Local: ICLMA

3. Coral Infantil Profª. Sônia Rezende

Executores

Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
Músicos
Adam Luiz Claudino de Brito
Camila Marques de Farias

Participantes: alunos da rede pública de ensino.



94

Conteúdo/atividades: Música e leitura - informação, cultura e lazer. Co-
nhecimento de temas musicais que se relacionam com leituras realizadas. 
Ensaios de repertório musical. Apresentações musicais.

Local: EE Senador Filinto Müller

4. Grupo de Contadores de Histórias Profª Luciana Miani

Executores
Joanízia Pereira Barreto
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias

Participantes: alunos da EE Jardim Araguaia

Conteúdo/atividades: Como contar histórias. Tipos de enredo: histórias de 
assombração, contos de fada, lendas, narrativas populares, fábulas. Leitura 
e discussão dos textos. Desenhos. Seleção de histórias para apresentação. 
Ensaios. Sessão de contar histórias.

Local: EE Jardim Araguaia

5. Brinquedoteca (09/04 a 08/06/2001)

Executores
Eliel Ferreira da Silva
Orlandina Marques de Farias

Participantes: discentes da UFMT, docentes da rede pública de ensino, do-
cente da APAE.

Conteúdo/atividades: Construção de jogos e brinquedos com sucata. Ví-
deo: Monteiro Lobato. Atividades com as crianças da escola utilizando os 
brinquedos. Exposição de brinquedos na biblioteca da escola. Visita à Bi-
blioteca-Oficina do ICLMA.

Local: EE José Ângelo dos Santos
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 Foto 14 – Construção de jogos e brinquedos com material reciclável,  na 
EE José Ângelo dos Santos

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

6. Brinquedoteca (09-13/07/2001)

Executores
Eliel Ferreira da Silva
Orlandina Marques de Farias

Foto 15 – Profa. Orlandina e Prof. Eliel Ferreira,em exposição de fotos do 
Projeto Brinquedoteca

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL
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Participantes: discentes da UFMT, docentes do Centro Social Urbano de 
Barra do Garças, pessoas da comunidade.

Conteúdo/atividades: Construção de jogos e brinquedos com sucata. Ativi-
dades com as crianças da escola utilizando os brinquedos. Debate: Criativi-
dade e reflexão na formação do professor.

Local: Escola Municipal Centro Social Urbano – Barra do Garças

Foto 16 – Diretor do ICLMA Paulo Venere e Prefeito do Campus Éder 
Martin Lopes jogando futebol de botão confeccionado com 

material reciclável

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL

Foto 17 – Professora integrante do Grupo Abracadabra brincando 
com o pé de lata

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL
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7. Projeto Brincar com poesias
Executores
Orlandina Marques de Farias
Bolsistas do PBOL

Participantes: alunos da 4ª série

Conteúdo/atividades: Leitura e canto de músicas de Vinícius de Moraes. 
Leitura e escrita de poesia. Ilustração dos poemas produzidos. Compilação 
dos poemas em livros.

Local: Biblioteca da EE José Ângelo

8. Projeto Ler sem doer
Executores
Orlandina Marques de Farias
Bolsistas do PBOL

Conteúdo/atividades: Leitura de histórias, poemas. Produção de textos. 
Ilustração dos textos produzidos. Exposição das produções. Confecção de 
brinquedos.

Local: EE José Ângelo

 Foto 18 – Exposição de brinquedos na biblioteca da EE José Ângelo, fei-
tos no contexto do Projeto Ler sem doer. Bolsistas do  

PBOL e bibliotecária

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL
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2002

Coordenação

Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias

Bolsistas

Evandro Lopes Martins
Lucinete Alves dos Santos
Roniel Ferreira Dutra

1. Grupo Abracadabra: Contando histórias com novas tecnologias

Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores da rede pública, alunos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Aplicação de questionário, levantamento estatístico 
sobre necessidades, vontade e resistência às tecnologias. Levantamento de 
equipamento disponível no ICLMA. Trabalho com tecnologia: uso do re-
troprojetor em estudos teóricos (“A importância do ato de ler”, de Pau-
lo Freire). Estudo histórico sobre o computador (trabalho interdisciplinar 
com Curso de Matemática). Episcópio. Atividades. Estudos sobre contação 
de histórias (Betty Coelho). Leitura e seleção de histórias. Formas de contar 
histórias. Confecção de materiais. Sessões de contação de histórias. Oficina 
de fantoches. Atividades com o tema “Copa do Mundo. Organização e 
sessões de apresentação do 1º FOLCLOART (histórias folclóricas, músicas, 
brincadeiras). Filmagem em vídeo das atividades. Reflexão e avaliação do 
uso de tecnologias no registro das atividades (vídeo). Leitura e debate sobre 
textos que tratam de comunicação virtual. Atividades no laboratório de 
informática. Preparação do projeto Tarde literária, com o escritor e ilustra-
dor Luís Camargo. Estudos sobre ilustração. Leitura, seleção e preparação 
de livros de imagens para sessões de contação de histórias. Realização do 
projeto na III Semana de Letras do ICLMA.

Local: PBOL/ICLMA (reuniões do Grupo).
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2. Grupo de Teatro Fazendo Arte

Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias
Elizângela Pereira Brito

Participantes: discentes da rede pública e particular de ensino, discentes do 
ICLMA.

Conteúdo/atividades: Exercícios corporais, vocais. Leitura e discussão so-
bre textos teatrais. Leitura, estudo e preparação da peça Feiurinha, de Pedro 
Bandeira.

Foto 19 – Participantes do Grupo de Teatro Fazendo Arte

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Local: Sede do PBOL/ICLMA

3. Coral Infantil Profª. Sônia Rezende

Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias
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Vânia Rodrigues (regente)
Vanessa L. dos Santos (tecladista)

Conteúdo/atividades: Música e leitura - informação, cultura e lazer. Co-
nhecimento de temas musicais que se relacionam com leituras realizadas. 
Ensaios de repertório musical. Apresentações musicais.

4. Grupo de Contadores de Histórias Profª Luciana Miani
Execução
Joanízia Pereira Barreto
Orlandina Marques de Farias
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Hilda Pereira Andrade
Bolsistas
Roniel Ferreira Dutra
Mariângela F. Abreu

Conteúdo/atividades: Como contar histórias. Tipos de enredo: histórias de 
assombração, contos de fada, lendas, narrativas populares, fábulas. Leitura 
e discussão dos textos. Cantigas de roda. Desenhos. Dobraduras. Seleção 
de histórias para apresentação. Ensaios. Sessão de contar histórias.

5. Vozes do Cerrado: Declamadores de Poesia
Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias

Participantes: graduandos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Reuniões para estudo do gênero lírico. Exercícios 
vocais, corporais, de desinibição. Discussão e seleção de poemas de Carlos 
Drummond de Andrade. Estudo da obra do autor para internalização do 
conteúdo e facilidade de memorização. Preparação do espetáculo Fala, Poe-
sia para apresentação na III Semana de Letras/ICLMA/UFMT.

Local: ICLMA.
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6. Oficina Brinquedoteca: da poesia ao brinquedo

Executores
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Eliel Ferreira da Silva
Orlandina Marques de Farias

Participantes: discentes da UFMT, docentes da rede pública e pessoas de 
outras instituições públicas.

Conteúdo/atividades: A poesia e a vida. A linguagem poética. Conotação 
e denotação. Leitura de poemas que falam de brinquedos – “A boneca”, 
de Olavo Bilac; “Bola de meia, bola de gude”, de Milton Nascimento etc. 
Brincando com as palavras (rimas, ritmo, sensações). Experiências com lei-
turas diversificadas dos versos. Declamação. Produção poética: um brin-
quedo na memória. Leitura das produções. A importância do brinquedo 
na escola e na vida do aluno. Construção de jogos e brinquedos com sucata. 
Atividades com as crianças da escola utilizando os brinquedos.

Local: EE Marisa Mariano da Silva

7. Da Poesia ao Brinquedo
Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias

Conteúdo/atividades: Mini-curso apresentado no III Seminário de Lingua-
gens Poésis no contemporâneo. 18 a 20/09/2002.

6. Projeto Tarde Literária
Coordenação
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias

Executores: Professores da rede pública e particular de ensino/ Grupo Abra-
cadabra: contadores de histórias/Grupo Vozes do Cerrado.

Conteúdo/atividades: Projeto de leitura desenvolvido no contexto da III 
Semana de Letras/ICLMA/UFMT (21-25/10/2002). Período: agosto a no-
vembro/2002. Etapa 1. Desenvolvimento de atividades com obras literárias 
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de vários gêneros, do escritor/ilustrador Luís Camargo – pintura, painéis, 
coreografias, contação de histórias, maquetes, dramatizações etc., envol-
vendo professores, alunos do curso de Letras/UFMT, e da rede pública e 
particular de ensino. Etapa 2. Apresentação das atividades desenvolvidas 
num encontro de leitura – uma “tarde literária”, com a presença do artista. 
Etapa 3. Palestra e oficina com Luís Camargo.

PBOL em pesquisa

Projeto de iniciação científica: O ensino da Literatura Infanto-Juvenil na 
região do Médio Araguaia e a contribuição do Programa Biblioteca-Oficina de 
Literatura no processo de leitura e formação do leitor.

Bolsista (CNPq): Marinete Luzia Francisca de Souza (agosto/2002 – ju-
lho/2003)

Orientador: Profª Drª Célia Maria Domingues da Rocha Reis

2003

Coordenação

Anna Maria Penalva Mancini (ICLMA)
Ivani Bianquini (SEDUC/MT).

Bolsistas

Andria da Silva Oliveira
Roniel Ferreira Dutra
Thiago Pereira da Silva

1. Grupo Abracadabra: Contadores de histórias

Coordenação/Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Participantes: professores do ensino básico, graduandos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Conhecendo o objeto de trabalho: leitura, livro in-
fantil; texto e ilustrações; estrutura do texto narrativo infantil. Técnicas de 
memorização, postura, entonação. Exercícios vocais, dramáticos, de inte-
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gração. Ensaio de bandinha. Preparação de material para contar histórias. 
Organização e realização de sessões de contar histórias.
Local: sede do PBOL/ICLMA.

2. Coral Infantil Profª. Sônia Rezende
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Execução
Sandra Maria Marques Parreira
Priscilla Mayma Noleto Yamamoto (Regente/instrumentista)

Participantes: alunos do ensino básico.

Conteúdo/atividades: Exercícios vocais com as notas musicais. Exercícios 
de postura. Seleção e ensaio de repertório. Atividades extras: leitura do gibi 
da Mônica sobre direitos e deveres das crianças. Desenhos alusivos ao Es-
tatuto da Criança e do Adolescente. Desenho a partir de letra musical a 
ser cantada. Confecção de brinquedos com sucata. Contação de histórias. 
Apresentações musicais.

Local: EE Senador Filinto Müller

3. Vozes do Cerrado
Coordenação
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Participantes: graduandos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Reuniões para estudo do gênero lírico. Exercícios 
vocais, corporais, de desinibição. Condições ambientais para declamação 
(espaços abertos/fechados, som/silêncio etc.). A arte de ouvir. Leitura, dis-
cussão e seleção de poemas de autores mato-grossenses. Estudo das obras 
dos autores para internalização do conteúdo e facilidade de memorização. 
Preparação e apresentação do espetáculo Fala, Poesia na IV Semana de Le-
tras/ICLMA/UFMT. Participação em banca de correção do IV concurso de 
poesia natalina/Secretaria Municipal de Cultura.

Local: ICLMA
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4. Coral En...Canto
Coordenação
Braulina Silva Morbeck

Execução
Rogério Andrade da Silva (regente)
Wellington Soares de Oliveira (auxiliar de regência/Esc. Presb. Música)
Lídia Pimentel (instrumentista/Thalento’s Music Center)
Cristina (colaboradora/Thalento’s Music Center)

Participantes: docentes, discentes e técnicos da UFMT, docentes e discen-
tes de escolas públicas, comunidade em geral de Pontal do Araguaia, Barra 
do Garças e Aragarças.

Conteúdo/atividades: Teoria da vocalização. Classificação de vozes. Técni-
cas de postura corporal e relaxamento. Vocalização. Técnicas de canto. Prá-
ticas de canto. Ensaios. Apresentações musicais a convite da comunidade.

Local: Anfiteatro do ICLMA.

5. Contando histórias com LIBRAS

Coordenação
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Anna Maria Penalva Mancini

Execução
Luciene Inácio Rodrigues
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Anna Maria Penalva Mancini
Colaboradores (da Igreja Presbiteriana)
Ângela Pereira Duarte Silva
José Gabriel Antunes Assis

Conteúdo/atividades: Discussões sobre a necessidade da comunicação, o 
respeito às deficiências e sobre a inclusão. Curso de LIBRAS. Seleção, con-
fecção de material e formação de grupos de alunos para contar histórias. 
Sessão de contar histórias.
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6. Grupo de Teatro Fazendo Arte

Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini
Obs: O projeto foi encaminhado e aprovado, mas não foi realizado, por 
motivo de não contar com bolsista (a bolsa não foi aprovada) e pelo afasta-
mento da docente que auxiliava voluntariamente no trabalho.

7. Mistura de Cores: Oficina de Contação de Histórias (desenvolvida no 
Seminário de Linguagens/Instituto de Linguagens/Cuiabá-MT)
Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias

Participantes: professores do ensino fundamental e alunos da graduação.

Conteúdo/atividades: A importância das histórias. Material alternativo 
para apresentação e técnicas de contação de histórias: fantoches com a His-
tórias em ão e inha, de Ivan Ângelo. Recursos poéticos utilizados em obras 
da literatura infanto-juvenil que tematizam as diferenças entre os seres hu-
manos e o convívio com tais diferenças.

Local: Instituto de Linguagens/Cuiabá-MT

Foto 20 – Professoras Célia Maria e Orlandina, na oficina Mistura de 
Cores, Seminário de Linguagens-Cuiabá-MT

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria 
D. da Rocha Reis
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PBOL em pesquisa

Projeto de iniciação científica. A literatura como instrumento de alfabetiza-
ção de alunos com dificuldades de aprendizagem.
Bolsista: Roniel Ferreira Dutra (agosto/2003-julho/2004)
Orientador: Profª Drª Célia Maria Domingues da Rocha Reis

2004

Obs: Neste ano não houve indicação para a coordenação geral do PBOL, 
em função do projeto coletivo de pesquisa apresentado por docentes do 
Departamento de Letras ao CNPq, Arte, Discurso e Prática Pedagógica: múl-
tiplas vozes sobre/no Curso de Letras do ICLMA/UFMT.

Foto 21 – Homenagem a Sônia Rezende, recebida pelo filho Diego 
Rezende, no baile de formatura de integrantes do Projeto Vozes do Cerrado 

(Letras/Junho/2004)

Fonte: ANI/Orlandina Marques de Farias

Grupo Abracadabra: Contadores de histórias
Coordenação/execução
Maria Claudino da Silva Brito
Orlandina Marques de Farias
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Colaboradora
Nereida de Oliveira Soares
Bolsista
Suelene Ananias da Silva

Participantes: discentes, do ICLMA, docentes da rede pública e particular 
de ensino.

Conteúdo/atividades: Relações entre linguagem e conhecimento. Escola e 
família como formadores de leitores. Leitura do livro Contar histórias: uma 
arte sem idade, de Betty Coelho. Leitura e seleção de obras infantis para 
sessão de contar histórias. Técnicas de apresentação e preparação de ma-
terial para contar histórias. Leitura e discussão da obra Convite à filosofia, 
de Marilena Chauí. Fantoches. Preparação de músicas como incentivo à 
leitura. Histórias dramatizadas. Confecção de brinquedos usando material 
reciclado. Organização e realização de sessões de contar histórias.

Local: ICLMA.

2. Coral Infantil Profª. Sônia Rezende

Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Execução
Anna Maria Penalva Mancini
Sandra Maria Marques Parreira

Bolsista
Lennie Aryete Dias Pereira Bertoque (regente)

Participantes: docentes e discentes da rede pública de ensino, pessoas de 
instituições privadas.

Conteúdo/atividades: Exercícios vocais com as notas musicais. Exercícios 
de aquecimento e relaxamento. Exercícios de postura. Reconhecimento de 
sons e notas musicais. Seleção e ensaios de repertório musical. Atividades 
extras: leitura de obras de Pedro Bandeira, Eva Furnari. Leitura de gibis. 
Contação de histórias com o Grupo Abracadabra. Apresentações musicais. 
Apresentação no Projeto Tarde Literária II, com Pedro Bandeira.
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3. Vozes do Cerrado: Declamadores de poesias

Coordenação/execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Participantes: graduandos de Letras, docentes do ensino público.

Conteúdo/atividades: Reuniões para estudo do gênero lírico. Exercícios 
vocais, corporais, de desinibição. Condições ambientais para declamação 
(espaços abertos/fechados, som/silêncio etc.). A arte de ouvir. Leitura, dis-
cussão e seleção de poemas para apresentação na Semana da Matemática, 
em parceria interdisciplinar com o Coral Universitário, e para outras apre-
sentações.

Local: ICLMA.

4. Coral En...Canto

Coordenação
Braulina Silva Morbeck

Bolsista
Rogério Andrade da Silva (maestro regente)

Colaborador
Marco Donisete de Campos

Participantes: docentes e discentes da UFMT, docentes da rede pública, 
comunidade em geral.

Conteúdo/atividades: Seleção de músicas. Técnicas de relaxamento, respira-
ção, impostação, fonação, dicção, pronúncia, articulação, estilo e expressão. 
Vocalizes. Preparação de repertório. Apresentações. Trabalho interdiscipli-
nar com o Vozes do Cerrado integrando canto-música-poesia.

Local: EE Antônio Cristino Cortes

5. Coral Infanto-Juvenil Canto do Araguaia

(Projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
de Pontal do Araguaia/Programa Bolsa Escola)
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Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Execução
Bolsista
Rogério Andrade da Silva (Curso de Matemática. Regente)

Colaboradores
Sandra Maria Marques Parreira
Elaine Parreira de Oliveira

Participantes: alunos da Escola Municipal São Jorge, de Pontal do  
Araguaia-MT

 Foto 22 – Apresentação do Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende 
na Escola Municipal São Jorge, em Pontal do Araguaia-MT

Fonte: ANI/ Arquivo de Orlandina Marques de Farias

Conteúdo/atividades: Seleção de músicas. Exercícios de postura, de aqueci-
mento de voz, de relaxamento. Exercícios vocais com as notas musicais. En-
saios. Atividades extras: leitura de gibis da turma da Mônica, confecção de 
cartões e lembranças de datas comemorativas. Leitura da obra A marinhei-
rinha, de Pedro Bandeira. Contação de histórias. Apresentações musicais.
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Local: Escola Municipal São Jorge, de Pontal do Araguaia-MT

6. Tarde Literária II: “Por enquanto eu sou pequeno! Literatura e leitor”
Coordenação
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Orlandina Marques de Farias
Professores da rede pública e particular de ensino
Grupo Abracadabra: contadores de histórias
Vozes do Cerrado

Conteúdo/atividades: Etapa 1 - desenvolvimento de atividades com obras 
literárias de vários gêneros, do escritor Pedro Bandeira, envolvendo profes-
sores, alunos do curso de Letras/UFMT e da rede pública e particular de 
ensino. Etapa 2 – apresentação das atividades desenvolvidas num encontro 
de leitura – uma “tarde literária”, com a presença do escritor Pedro Bandei-
ra e assistência à palestra do escritor. Etapa 3 – encaminhamento de relató-
rios dos participantes da “tarde literária”. Período: agosto a novembro/2004.

Foto 23 – Professora Orlandina, Pedro Bandeira, professora Sandra 
Parreira e seus alunos do 2º ano da EE Heronides Araújo, no Projeto 

Tarde Literária II: “Por enquanto eu sou pequeno”: literatura e leitor

Fonte: ANI/ Arquivo de Sandra Parreira
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PBOL em pesquisa
Projeto Arte, discurso e prática pedagógica: múltiplas vozes sobre/no Curso de 
Letras /ICLMA/UFMT (ADP). (CNPq)

Pesquisadoras: Célia Maria Domingues da Rocha Reis (coordenadora), Or-
landina Marques de Farias, Águeda Aparecida da Cruz Borges, Celeste Saad 
Guirra, Braulina Silva Morbeck, Maria Claudino da Silva Brito, Raimunda 
Alves Batista, Marly Augusta Lopes de Magalhães. (2004-2005)

(No contexto do ADP) Projeto Programa Biblioteca-Oficina de Literatura: 
10 anos formando leitores.

Pesquisadoras: Célia Maria Domingues da Rocha Reis/ Orlandina Mar-
ques de Farias

Projeto de iniciação científica: Educação, Literatura e Tecnologia: uma análi-
se da informação automática em escolas públicas e particulares
Bolsista (CNPq): Vanessa Mascarenhas do Nascimento (agosto/2004 – ju-
lho/2005)
Orientador: Profª Drª Célia Maria Domingues da Rocha Reis
Artigo publicado
REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. Vozes do Cerrado: um projeto de 
poesia. Polifonia. Cuiabá/MT: EDUFMT, 2004. v. 9, n. 9, p. 1-15.
Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação (alunos bolsistas e partici-
pantes dos projetos do PBOL).

MIRANDA, Heloisa Helena Ribeiro de. A poesia infantil e o desenvolvi-
mento do imaginário da criança. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura em Letras) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto 
de Ciências e Letras do Médio Araguaia, Barra do Garças, 2004.

STEIN, Elizângela Adelaide. A influência da mídia na literatura infanto-
-juvenil. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras) 
– Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências e Letras do 
Médio Araguaia, Barra do Garças, 2004.

SOUZA, Marinete Luzia Francisca de. Experiências com teatro no Ensino 
Fundamental e Médio. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatu-
ra em Letras) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências 
e Letras do Médio Araguaia, Barra do Garças, 2004.
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Orientação: Profa. Dra. Célia Maria Domingues da Rocha Reis

2005

Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

1. Projeto Abracadabra: Contadores de Histórias
Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Maria Inez Zorzetto Peixoto

Bolsista
Suelene Ananias da Silva

Participantes: alunos do ICLMA, professores do ensino básico.

Conteúdo/atividades: Leituras teóricas com discussões acerca da importân-
cia da leitura e formação de leitores. Leitura de obras literárias. Estudo 
estrutural das narrativas. Preparação para a Mostra de Cursos e Projetos de 
Extensão da UFMT. Leituras de Monteiro Lobato. Construção de projetos 
para serem aplicados nas escolas, com personagens das histórias de O Sítio 
do Picapau Amarelo. Oficina: confecção de personagens do Sítio. Sessão de 
contar histórias. Troca de experiências ao término de cada projeto desenvol-
vido. Atividades do projeto interno “Pbol leva a leitura pelas terras de MT”.

2. Vozes do Cerrado
Coordenação/execução
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Bolsista
Bernardino Luiz Caetano Neto

Participantes: graduandos do ICLMA.
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Conteúdo/atividades: Leitura de poemas. Seleção de repertório para apre-
sentações. Estudos teóricos sobre o gênero lírico e orientações sobre decla-
mação. Exercícios vocais. Exercícios de desinibição. Ensaios. Apresentações.

Local: ICLMA

3 Coral Infantil Profª. Sônia Rezende
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Execução

Bolsista
Romaira Dias de Carvalho (Curso de Informática. Instrumentista e regen-
te)
Maria Inez Zorzetto Peixoto

Colaboração
Maria de Fátima Martins de Freitas Costa

Participantes: alunos da EE Irmã Diva Pimentel e de outras escolas.

Conteúdo/atividades: Exercícios físicos – aquecimento e relaxamento. 
Exercícios de respiração. Vocalizes. Classificação de sopranos e contraltinos. 
Ensaios de repertório musical. Apresentações musicais a convite da comu-
nidade.

Local: EE Irmã Diva Pimentel

4. Coral Infantil Canto do Araguaia (Projeto desenvolvido em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação de Pontal do Araguaia/Programa 
Bolsa Escola)
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Execução
Rogério Andrade da Silva (regente)
Leonardo de Souza Silva (Instrumentista e regente auxiliar)
Sandra Maria Marques Parreira
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Participantes: Alunos da EE Municipal São Jorge e de outras escolas.

Conteúdo/atividades: Exercícios físicos – aquecimento e relaxamento. 
Exercícios de respiração. Vocalizes. Classificação das vozes em sopraninos 
e contraltinos. Seleção de músicas para repertório. Ensaios. Apresentações.

Local: Escola Municipal São Jorge
Artigos publicados

REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. Experiências com literatura in-
fanto-juvenil e novas tecnologias. Revista Cathedral. Cuiabá/MT: Cathe-
dral/UNICEN Publicações, v. 1, n. 1, jan./jun. 2005.

REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O ensino da Literatura no Curso 
de Letras por projeto de Extensão. Revista de Extensão. Cuiabá-MT: PRO-
VIVAS/CODEX/UFT, 2005.

2006

Coordenação

Maria Claudino da Silva Brito
Maria Inez Zorzetto Peixoto

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Maria Inez Zorzetto Peixoto

Colaboração
Nereida de Oliveira Soares

Bolsista
Alessandra Borges de Souza

Participantes: alunos do ICLMA, professores do ensino básico.
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Conteúdo/atividades: Leitura e estudo de textos de Nelly Novaes Coelho, 
Joana Cavalcanti, Betty Coelho, Rubem Alves. Leitura de obras literárias. 
Confecção de material para contar histórias. Sessão de contar histórias. Pre-
paração para os eventos: Inauguração do site PBOL ON LINE, Semana 
de Letras. Projeto Pbol leva a leitura pelas terras de MT: visita a escolas de 
Indianópolis e do Vale dos Sonhos.

Local: ICLMA

2. Despertando para o mundo mágico leitura (extensão do Grupo  
Abracadabra)

Execução
Maria Inez Zorzetto Peixoto
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsista
Alessandra Borges de Souza

Participantes: professores do primeiro segmento do ensino fundamental da 
EE Heronides Araújo.

Conteúdo/atividades: Sensibilização para a necessidade de despertar para a 
leitura. Estudo de textos: “Que leitores queremos”, de Moacyr Scliar; A arte 
de contar histórias, de Betty Coelho; “O prazer da leitura”, de Rubem Alves. 
Leitura de livros infantis. Orientação na produção de um projeto para cada his-
tória trabalhada (por série). Confecção de painéis com as histórias. Participa-
ção de uma sessão de contar histórias com o Grupo Abracadabra. Socialização  
do trabalho.

Projeto PBOL ON LINE

Execução
Maria Inez Zorzetto Peixoto
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsista
Alessandra Borges de Souza

Conteúdo/atividades: Arte gráfica. Pesquisa e consulta nos projetos aliados 
ao PBOL. Pesquisa de fotos relacionadas aos projetos. Postagens. Atualiza-
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ções. Pesquisa de sites interessantes aliados a alguns projetos.

4. Ações do PBOL na IV Semana de Letras do ICLMA

4.1. Oficina Brinquedos e Brincadeiras do PBOL

Execução
Orlandina Marques de Farias

Participantes: público da IV Semana de Letras

Conteúdo/atividades: Construção de brinquedos com sucata. O uso dos 
brinquedos e brincadeiras tradicionais. Momento lúdico: brincando com 
os participantes.

4.2. Oficina Teatro de fantoches de meia

Execução
Nilmar Carvalho de Aquino

Participantes: professores, crianças, jovens e agente pastoral.
Conteúdo/atividades: Construção de fantoches utilizando material recicla-
do com o objetivo filantrópico de realizar encontros para brincar com as 
crianças do Centro Educativo “Imaculada Conceição”, na Vila Maria, e 
com a Pastoral da Criança, no Bairro São Sebastião, em Barra do Garças-

-MT. Exercício com o material criado. Treino de histórias com fantoches.

4.3. PBOL: 12 anos formando leitores (no contexto do Projeto ADP. Tra-
balho apresentado em mesa-redonda).
Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Participantes: público da IV Semana de Letras

Conteúdo: Dados históricos e estatísticas de participação do PBOL. A im-
portância da leitura literária na formação do homem. Projetos de leitura e 
graduação em Letras.

4. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende
Coordenação
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Anna Maria Penalva Mancini
Maria Inez Zorzetto Peixoto

Execução
Rogério Andrade da Silva (regente)
Leonardo de Souza Silva (instrumentista)

Colaboração
Águeda Aparecida da Cruz Borges

Participantes: alunos da EE Irmã Diva Pimentel

Conteúdo/atividades: Exercícios de aquecimento, relaxamento, respiração. 
Preparação de repertório. Ensaio. Desenvolvimento do projeto interdisci-
plinar com professores da EE Irmã Diva: A poesia e a música na sala de aula. 
Portfólio. Confecção de material para exposição do PBOL na Semana de 
Letras. Projeto Músicas natalinas.

Local: EE Irmã Diva Pimentel

5. Vozes do Cerrado
Coordenação/execução
Eliel Ferreira da Silva

Participantes: graduandos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Leitura e seleção de poemas para apresentação. En-
saios. Apresentações.

Local: ICLMA (para reuniões do Grupo)

6. CulturArte
Coordenação
Águeda Aparecida da Cruz Borges

Bolsista

Isa Angélica de O. Fernandes
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Participantes: comunidade do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Atividades culturais (grupos musicais, circenses, de-
clamadores) e debates sobre questões raciais, ações afirmativas, realizados 
uma vez por semana, no intervalo de aulas.

Local: ICLMA

PBOL em pesquisa

HEINEN, Tatiane Aparecida. Projeto Vozes do Cerrado: um contato com 
a poesia vivenciada. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura 
em Letras) – UFMT, Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, 
Pontal do Araguaia, 2006.

Orientador: Prof. Ms. Adenil da Costa Claro.

SILVA, Suelene Ananias da. A arte de contar histórias: um incentivo à leitura. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras) – UFMT, Ins-
tituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, Pontal do Araguaia, 2006.

Orientador: Profa. Ms. Maria Claudino da Silva Brito

2007

Coordenação
Maria Claudino da Silva
Maria Inez Zorzetto Peixoto

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias
Execução
Maria Claudino da Silva Brito
Maria Inez Zorzzeto Peixoto

Bolsista
Alessandra Borges de Souza

Participantes: discentes da UFMT, discentes da rede pública de ensino.
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Conteúdo/atividades: Leitura de livros infantis. Leituras de textos de Ru-
bem Alves, Carla Caruso, Joana Cavalcanti, Nelly Novaes Coelho com dis-
cussões acerca da leitura, escola, formação de leitores, estruturas narrativas. 
Confecção de material para contar histórias. Sessões de contar histórias. 
Projetos com histórias do Sítio do Picapau Amarelo. Oficina de confecção 
de personagens do Sítio. Subprojetos: O que é leitura (Instituto Universitá-
rio do Araguaia/ICHS); Despertando o mundo mágico da leitura (realizado 
na EE Heronides Araújo); Leitura: Uma grande viagem (realizado na EE 
Irmã Diva Pimentel).

2. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende

Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini
Maria Inez Zorzetto Peixoto

Execução
Maria Inez Zorzetto Peixoto
Célia Maria Gonçalves Nunes (regente)

Colaboração
Rita Lourdes Beine de Melo

Participantes: alunos da EE Irmã Diva Pimentel

Conteúdo/atividades: Preparação de repertório. Ensaio. Noções de notação 
musical, tempo e ritmo. Conscientização sobre cuidados com as cordas vo-
cais. Orientação sobre a influência da respiração, postura e relaxamento no 
momento de cantar. Exercícios de afinação. Momento de lazer com brin-
cadeiras e dinâmicas de grupo. Ensaio Reflexão sobre a letra das músicas e 
atividades artísticas. Ensaios. Apresentações.

Local: EE Irmã Diva Pimentel

3. Vozes do Cerrado

Coordenação/execução
Eliel Ferreira da Silva

Bolsista
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Heloisa da Silva Duarte

Participantes: graduandos do ICLMA.

Conteúdo/atividades: Leitura e seleção de poemas para apresentação. En-
saios. Apresentações.

Local: IUniAraguaria (para reuniões do Grupo)

4. CulturArte
Coordenação
Águeda Aparecida da Cruz Borges

Bolsista
Rafael Peres (Biologia)

Colaboração
Célia Regina Benquerer

Participantes: acadêmicos do IUniAraguaia, alunos indígenas do ensino bá-
sico da comunidade.

Conteúdo/atividades: Atividades culturais e debates, realizados uma vez 
por semana, no intervalo de aulas no IUniAraguaia. Apresentação de pro-
duções artísticas da comunidade acadêmica e em geral. Coordenação da 
Oficina de Artesanato Indígena Xavante.

5. PBOl em pesquisa

REIS, Célia Maria Domingues da R. PBOL: brotação no cerrado. Co-
municação. Campinas-SP: Unicamp/16º Congresso de Leitura do Brasil 
(COLE). VI Seminário Literatura Infantil e Juvenil, 2007.

2008

Coordenação

Maria Claudino da Silva Brito
Maria Inez Zorzetto Peixoto
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1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Vice-Coordenação
Maria Inez Zorzzeto Peixoto

Bolsistas
Alessandra Borges de Souza
Cláudia Cristina Nogueira Dias

Participantes: docentes do ensino básico, graduandos do IUniAraguaia

Conteúdo/atividades: Leitura de livros infantis. Leituras teóricas com dis-
cussões acerca da importância da leitura e formação de leitores. Estudos so-
bre a estrutura das narrativas. Confecção de material para contar histórias. 
Sessões de contar histórias. Projeto Pbol leva a leitura pelas terras de MT: 
visita a escolas das cidades de Araguaiana e Vale dos Sonhos. Subprojeto 
(extensão do Grupo Abracadabra): O mundo mágico da leitura (realizado 
nas unidades: EE Heronides Araújo, EE Irmã Diva Pimentel, CMEF João 
Alves dos Santos).

Local: IUniAraguaia (reuniões do grupo).

2. Vozes do Cerrado: declamadores de poesias

Coordenador
Adenil da Costa Claro

Bolsistas
Heloisa da Silva Duarte
Maxsuel Pereira Barbosa (Matemática)

Participantes: graduandos do IUniAraguaia

Conteúdo/atividades: Leitura, estudo e seleção de poemas para apresenta-
ção. Ensaios. Apresentações.
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Local: IUniAraguaia

3. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Execução
Mayara Leite de Aquino (regente)

Voluntário
Vilian Matos Pereira

Auxiliares
Cristiane Ribeiro Araújo
Núbia Graziele da Silva
Rita Lourdes Beine de Melo

Participantes: alunos de 1ª a 4ª séries da EE Irmã Diva Pimentel

Conteúdos/atividades: Leitura e compreensão de músicas. Coreografias 
musicais. Dinâmicas de grupo. Apresentações.

Local: EE Irmã Diva Pimentel

4. CulturArte
Coordenação
Águeda Aparecida da Cruz Borges
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsista
André Assis Lôbo de Oliveira (Informática)

Colaboração
Célia Márcia Gonçalves Nunes

Participantes: alunos do IUniAraguaia e comunidade em geral.
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Conteúdo/atividades: Reuniões com bolsistas dos projetos do PBOL para 
organização da agenda de apresentações culturais, artísticas. Apresentações 
semanais, no intervalo de aula.

PBOL em pesquisa
BRITO, Maria Claudino da Silva. Grupo Abracadabra: contadores de his-
tórias – a extensão no ICLMA/UFMT fazendo histórias e leituras. VIVA. 
Extensão em Revista, p. 30-36. PROVIVAS/UFMT. EdUFMT: Cuiabá-

-MT, 2008. 72p.

200936

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias
Coordenação/execução
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsistas
Claudia Cristina Nogueira Dias
Karla Daniela de Almeida Melo
Zenailde Francisca da Silva

Participantes: professores da rede pública de ensino, graduandos do IUniA-
raguaia.

Conteúdo/atividades: Leitura de livros infanto-juvenis. Estudos teóricos, 
com discussões acerca de concepções de leitura, literatura, literatura infan-
to-juvenil e sua importância no mundo contemporâneo. Formação de con-
tadores de histórias enfocando a literatura infanto-juvenil para trabalho nas 
creches municipais. Confecção de material para contar histórias. Sessões de 
contar histórias. Preparação e realização de sessões de contar histórias.

Local: Sede do PBOL – IUniAraguaia (reuniões do grupo)

2. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

36 Ano da mudança do Curso de Letras, do campus do Pontal do Araguaia para o 
campus de Barra do Garças.
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Bolsista
Villan Matos Pereira (Enfermagem)

Voluntários
Lucas Baracho Sousa (Letras)
Mayara Leite de Aquino (Enfermagem)
Nayara de Freitas Maciel (Comunicação)
Núbia Graziele da Silva (Letras)

Participantes: alunos de 7-15 anos da rede pública de ensino de Barra do  
Garças.

Conteúdo/atividades: Leitura e interpretação das letras de música. Co-
nhecimento de várias linguagens – corporal, visual, literária – a partir das 
músicas trabalhadas. Exercícios de aquecimento, relaxamento, respiração. 
Preparação de repertório. Ensaios. Apresentações em eventos.

Local: Escola Estadual Irmã Diva Pimentel – Barra do Garças-MT

3. Vozes do Cerrado: declamadores de poesia
Coordenação
Adenil da Costa Claro

Bolsistas
Maxsuel Pereira Barbosa (Matemática)
Flávia Pascoala Wehren
Maria Ângela Henrique Alves (Bolsa Permanência)

Participantes: graduandos do IUniAraguaia, professores das redes particular 
e pública de ensino dos municípios elencados, egressos dos cursos de Letras 
e outros do IUniAraguaia.

Conteúdo/atividades: Estudos teóricos sobre poesia, preparatórios para a 
declamação. Dicção e postura dos declamadores. Estudo bibliográfico de 
poetas locais, regionais, nacionais e internacionais. Leitura, estudo e seleção 
de poemas para apresentações públicas. Ensaios. Apresentações.

Local: Pontal do Araguaia-MT, Barra do Garças-MT, Aragarças-GO
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4. Grupo de Teatro Fazendo Artes
Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Ministrantes
Daniel Leite Almeida
Lucas Baracho Sousa

Colaboradores
Josilda de Souza Reges
Simone Silva Santos

Participantes: artistas e profissionais diversos da comunidade, acadêmicos 
da PROARAGUAIA.

Conteúdo/atividades: 1. Criação de um grupo de teatro na universidade; 
pesquisas e ensaios de dramatização de pequenos textos teatrais, apresenta-
dos em escolas públicas; e maiores, apresentados na universidade. 2. Incen-
tivo às escolas regionais em montarem grupos de teatro com os discentes.

Local: Campus II do IUniAraguaia.

5. CulturArte
Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsista
Therezinha de Fátima Schio

Voluntários
Thais Fernandes de Moura
Tiago Figueiredo Silvestre de Paiva

Participantes: artistas e profissionais diversos da comunidade, acadêmicos da 
PROARAGUAIA, alunos do Ensino Fundamental e Médio, comunidade  
em geral.
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Conteúdo/atividades: Atividades culturais e debates sobre temas políticos, 
econômicos, literários, culturais e filosóficos da PROARAGUAIA; divulga-
ção de trabalhos literários e científicos dos acadêmicos.

Local: campus do IUniAraguaia.

2010

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsistas
Josilda de Souza Reges
Lucas Baracho Sousa

Participantes: Docentes e discentes da rede pública e particular de ensino 
da região e discentes da UFMT.

Conteúdo/atividades: realização de encontros semanais para leitura e dis-
cussão de textos relativos à formação do leitor, à importância de Literatura 
Infanto-Juvenil na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; realização 
de sessões de contar histórias no Campus II – CUA/UFMT e em escolas 
da região; formação de contadores de histórias; confecção de materiais de 
incentivo à leitura. Projeto Pbol leva a leitura pelas terras de MT.

Local: Campus II da UFMT.

2. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende

Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Bolsistas
Maggie Elaine Lima da Fonseca (Enfermagem)
Mayara Leite de Aquino (Enfermagem)
Nayara de Freitas Maciel (Comunicação Social)
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Colaboradores
Lucas Baracho Sousa
Niusa Marques Dias
Osazana Ferreira da Silva
Nara Lúcia Martins de Lima
Dulcineia Alves Melo

Participantes: crianças e jovens de 7-14 anos da EE Jardim Araguaia

Conteúdo/atividades: Exposição do projeto aos novos coralistas. Classifi-
cação de vozes. Ensaios individuais para afinação de vozes. Leitura e in-
terpretação das letras das músicas selecionadas. Conhecimento de várias 
linguagens – corporal, visual, literária – a partir das músicas trabalhadas. 
Atividades para disciplinar os coralistas. Preparação de repertório. Ensaios. 
Apresentações em eventos.

Local: EE Jardim Araguaia – Barra do Garças-MT.

3. Vozes do Cerrado: declamadores de poesias
Coordenação
Adenil da Costa Claro

Bolsistas
Maxsuel Pereira Barbosa
Flavia Pascoala Wehren
Halwildson Maciel de Oliveira

Participantes: Professores das redes pública e particular de ensino dos mu-
nicípios elencados; discentes de Letras e de outros cursos do IUniAraguaia; 
egressos de Letras e de outros cursos do IUniAraguaia.

Conteúdo/atividades: Estudos teóricos sobre poesia, preparatórios para a 
declamação. Dicção e postura dos declamadores. Estudo bibliográfico de 
poetas regionais, nacionais e internacionais. Leitura, estudo e seleção de 
poemas para apresentações públicas. Ensaios. Apresentações.

Local: Pontal do Araguaia-MT, Barra do Garças-MT; Aragarças-GO
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4. Grupo de Teatro Fazendo Artes
Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Voluntários/Ministrantes
Daniel Leite Almeida
Lucas Baracho Sousa

Voluntários
Fernanda Matos Moreira
Carla Milene Pereira Silva

Participantes: alunos universitários, alunos da rede pública de ensino da 
região.
Conteúdo/atividades: Verificação de possibilidades de inclusão do teatro 
nas escolas de ensino fundamental e médio, e quais disciplinas pedagógicas 
o teatro pode auxiliar. A partir dessa compreensão, trabalho com teoria e 
prática teatral, com observação e análise dos resultados. Etapas de trabalho: 
1. Criação de um grupo de teatro na universidade; pesquisas e ensaios de 
peças teatrais, apresentados em escolas públicas e eventos. 2. Incentivo às 
escolas regionais em montarem grupos de teatro com os discentes.

Local: Espaço multiuso e Espaço de convivência da Universidade Federal 
de Mato Grosso, campus de Barra do Garças.

2011

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias (180h)
Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsistas
Lucas Baracho Sousa (Letras)
Maxmyllyanne Chistina Morais Costa e Silva (Comunicação Social)

Colaborador
Josilda de Souza Reges (Letras)
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Participantes: Docentes e discentes da rede pública e particular de ensino 
da região e discentes da UFMT.

Conteúdo/atividades: Relações entre Educação, Linguagem e Conheci-
mento e contação de histórias. Técnicas de contar histórias, observando 
entonação, dicção, tom de voz, gesticulação. A escolha das histórias a serem 
apresentadas para cada faixa etária. Oficinas de criação de histórias. Prepa-
ração de um livro do Grupo Abracadabra com as histórias criadas. Sessões 
de contar histórias. 

Projeto Pbol leva a leitura pelas terras de MT: visitas a escolas de Araguaiana, 
General Carneiro, Canarana.

Local: Campus II da UFMT.

2. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Bolsistas
Lucas Baracho Souza (Letras)
Mayara Leite de Aquino (Enfermagem)
Pamela Maciel Rodrigues (Biomedicina)

Colaboradores
Mirtes Ivete Pilger Locatelli
Nilma Mariana de Oliveira Abud
Simone Silva Santos
Simonia Aparecida Teixeira de Souza

Participantes: crianças e jovens da faixa etária de 7 a 14 anos, das escolas  
selecionadas.

Conteúdo/atividades: Seleção, leitura e interpretação de músicas. Dinâ-
micas de grupo. Técnicas de aquecimento vocal. Ensaios. Apresentações 
públicas.

Local: Escola Estadual Francisco Dourado. Escola Estadual Jardim Ara-
guaia.
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3. Vozes do Cerrado: declamadores de poesias
Coordenação
Adenil da Costa Claro

Bolsista (Permanência)
Jordana Alves Scalia

Colaboradores
Maxsuel Pereira Barbosa
Dayanne da Silva Rocha
Uérica Borges Cardoso
Participantes: Professores das redes pública e particular de ensino dos mu-
nicípios elencados; discentes de Letras e de outros cursos do IUniAraguaia; 
egressos de Letras e de outros cursos do IUniAraguaia.

Conteúdo/atividades: Estudos teóricos sobre poesia, preparatórios para a 
declamação; poesia e períodos literários; poetas românticos e contemporâ-
neos. Poetas reconhecidos nacionalmente. Poetas regionais. Ensaios e apre-
sentações públicas de declamação. Avaliação das apresentações.

Local: Campus II da UFMT/ EE Antônio Cristino Cortes – Barra do  
Garças-MT

 Foto 24 – Vozes do Cerrado: Declamadores de Poesia na EE Antônio 
Cristino Cortes, em Barra do Garças

Fonte: ANI/Arquivo de Jordana Alves Scalia
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4. Grupo de Teatro Fazendo Artes

Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsistas
Joselene Ribeiro Pereira
Daniel Leite Almeida (ministrante)
Deon Nunes da Purificação
Voluntários
Lucas Baracho Sousa
Josilda de Souza Reges
Simone Silva Santos

Participantes: alunos universitários, alunos da rede pública de ensino da 
região.
Conteúdo/atividades:  Criação de um grupo de teatro na universidade. 
Teatro como disciplina pedagógica. Estudos sobre a comédia e seu contexto 
histórico. A caricatura. Criação de personagens caricaturados. Criação de 
Monólogos. Preparação, ensaio e apresentações de peças teatrais: Fala que 
eu te ovo (monólogo); Era uma vez.

Local: Espaço multiuso e Espaço de convivência da Universidade Federal 
de Mato Grosso, campus de Barra do Garças.

5. CulturArte

Coordenador
Maria Claudino da Silva Brito

Orientador
Anna Maria Penalva Mancini

Bolsista
Halwildson Maciel de Oliveira

Colaboradores
Celiomar Porfirio Ramos
Daniel Leite Almeida
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Lucas Baracho Sousa

Técnicos
Glaucia Margareth Rocha Olivieri
Suelene Ananias da Silva

Participantes: Alunos e professores da UFMT e comunidade estudantil de 
Ensino Fundamental e Médio da Região.

Conteúdo/atividades: Conversas e debates sobre arte em sua relação tempo-
ral e materiais para sua produção. Apresentação de documentários. Organi-
zação de eventos. Produção de vídeos.

Local: Campus II da UFMT – Barra do Garças-MT.

2012

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsistas
Lucas Baracho Sousa (Letras)
Maxmyllyanne Chistina Morais Costa e Silva (Comunicação Social)

Colaborador
Josilda de Souza Reges (Letras)

Participantes: Docentes e discentes da rede pública a particular de ensino 
da região e discentes da UFMT.

Conteúdo/atividades: Estudos sobre leitura e literatura infanto-juvenil. A 
arte de contar histórias: técnicas e metodologias. Literatura Infanto-Juvenil: 
pedagogia e arte. A contação de histórias para a Educação Infantil. Confec-
ção de materiais de contar histórias. Sessões de contar histórias em escolas 
e eventos.
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Local: Campus II da UFMT.

2. Vozes do Cerrado: declamadores de poesias

Coordenação
Adenil da Costa Claro

Gestor
Célia Regina Benquerer

Bolsistas
Jordana Alves Scalia (bolsista permanência)
Maxsuel Pereira Barbosa (bolsista extensão)
Mylena Francyelle Medrado Lima (bolsista permanência)

Participantes: Professores das redes pública e particular de ensino dos mu-
nicípios elencados; discentes de Letras e de outros cursos do IUniAraguaia; 
egressos de Letras e de outros cursos do IUniAraguaia.

Conteúdo/atividades: Estudos teóricos sobre poesia preparatórios para a 
declamação; poesia e períodos literários. Leitura, estudo e seleção de produ-
ção poética de Língua Portuguesa regional, nacional, internacional. Ensaios 
e apresentações públicas de declamação. Avaliação das apresentações.

Local: Pontal do Araguaia-MT, Barra do Garças-MT; Aragarças-GO

3. Grupo de Teatro Fazendo Artes

Coordenador/ministrante
Maria Claudino da Silva Brito

Ministrante/instrutor
Daniel Leite Almeida (bolsista)

Bolsista
Jéssika Silva Souza

Participantes: graduandos da UFMT.
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Síntese: encontros semanais para estudos de teorias relativas ao teatro. Ela-
boração de peças teatrais pelos próprios componentes do grupo. Ensaios se-
manais das peças a serem apresentadas em eventos da UFMT e em escolas 
da cidade e região. Avaliação das apresentações.

Local: Espaço multiuso e espaço de convivência da UFMT-Barra

4. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Bolsistas
Ene Carolina Ferreira Souza (Direito)
Pamela Maciel Rodrigues (Biomedicina. Bolsista Permanência)

Colaboradores
Lucas Baracho Souza
Eva Emannuelly Miranda Silva

Participantes: Crianças e jovens na faixa etária de 7 a 14 anos.

Conteúdo/atividades: Seleção, leitura e interpretação de músicas. Dinâ-
micas de grupo. Técnicas de aquecimento vocal. Ensaios. Apresentações 
públicas.

Local: Escola Estadual Francisco Dourado

2013

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Bolsista
Lucas Baracho Sousa

Colaborador
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Josilda de Souza Reges

Participantes: Docentes da rede pública e particular de ensino da região e 
discentes da UFMT.

Conteúdo/atividades: Estudos sobre leitura e literatura infanto-juvenil. A 
arte de contar histórias – técnicas e metodologias. Literatura Infanto-Juve-
nil como pedagogia e arte. A contação de histórias para a Educação Infantil. 
Ler e contar histórias: diferenças e semelhanças. Confecção de materiais de 
contar histórias. Sessões de contação de histórias. Sessão de contar histórias 
na cidade de Araguaiana-MT, pelo Projeto Pbol leva a leitura pelas terras de 
MT.

Local: Campus II da UFMT

Lançamento: ALMEIDA, Daniel Leite (org.). Abracadabra! A Magia da 
Leitura. São Paulo: Scortecci Editora/Pingo de Letra: 2013. 64p. v. 1.

2. Projeto Espetáculo Musical Morte no Teatro
Coordenação
Maria Claudino da Silva Brito

Execução/bolsistas
Adelaide Teixeira de Oliveira (Letras)
Atila Cezar Rodrigues Lima e Coelho (Jornalismo)
Daniel Leite Almeida (Letras)
Lucas Alberi de Sousa Marcolan (bolsista/UNIVAR)

Participantes: Discentes da UFMT e da UNIVAR – Barra do Garças-MT.
Conteúdo/atividades: Elaboração das peças. Figurinos e cenários. Ensaios. 
Apresentações.

Local: Espaço CALET do curso de Letras da UFMT/CUA

3. Vozes do Cerrado: declamadores de poesias
Coordenação
Célia Regina Benquerer

Gestor
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Adenil da Costa Claro

Bolsistas
Andresa Luz Sousa (Extensão)
Mylena Francyelle Medrado Lima (Permanência)
Jordana Alves Scalia (Permanência)
Daniela Fernanda Roseno de Souza (Permanência)
Diena Paula Batista Sales (Permanência)
Tatiane Castro Carvalho (Permanência)

Voluntária
Jéssica Silva Souza

Participantes: Professores das redes pública e particular de ensino dos mu-
nicípios elencados; discentes de Letras e de outros cursos do Campus Uni-
versitário do Araguaia.

Conteúdo/atividades. Introdução ao estudo de Literatura. Leitura, estudos 
bibliográficos e análise de obras de autoras portuguesa e brasileiras. Seleção 
de poemas para apresentação. Ensaios. Apresentações públicas. Palestra: A 
sublimação da doença: a presença da tuberculose na poesia romântica (por 
Bruno Ribeiro Silva).

Local: Pontal do Araguaia-MT, Barra do Garças-MT; Aragarças-GO

4. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende
Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Bolsistas
Ene Carolina Ferreira Souza (Direito)
Victor Hugo de Oliveira Piauí (Direito)

Conteúdo/atividades: Divulgação do projeto na escola campo. Inscrição 
dos coralistas. Reunião com os pais/responsáveis pelos coralistas e equipe 
da escola/campo. Seleção, leitura e interpretação de músicas. Dinâmicas de 
grupo. Técnicas de aquecimento vocal. Ensaios e apresentações públicas.

Participantes: Crianças e jovens na faixa etária de 7 a 14 anos da EE Fran-
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cisco Dourado.

Local: Escola Estadual Francisco Dourado.

2014

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Coordenador
Maria Claudino da Silva
Vice-coordenador
Adenil da Costa Claro]

Bolsistas
Orsulina Pereira Terto Rege

Colaborador
Dalva Ramos de Resende Matos

Voluntários
Elenilda Pinheiro dos Santos
Magna Rodrigues Silva Macêdo
Marinez do Nascimento Gamarra

2. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias de Aragarças-GO
Coordenação
José Alves de Souza
Karla Daniela de Almeida Melo

Conteúdo/atividades: Estudos sobre leitura e literatura Infanto-Juvenil. A 
arte de contar histórias – técnicas e metodologias. Literatura Infanto-Ju-
venil: pedagogia e arte. A contação de histórias para a Educação Infantil. 
Voz: instrumento fundamental para o Contador de Histórias. A influência 
dos jogos/brincadeiras/dinâmicas na formação de grupos de contadores de 
histórias. Recursos e técnicas do contador de histórias. Confecção de mate-
riais de contar histórias. Sessões de contar histórias. Formação do grupo de 
contadores de histórias da cidade de Aragarças-GO. Dar continuidade ao 
projeto interno PBOL leva a leitura pelas terras de MT.
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Lançamento: ALMEIDA, Daniel Leite. SILVA, Maria Claudino (org.). 
Abracadabra! A magia continua...São Paulo: All Print Editora, 2014. 79p.

Local: Campus II da UFMT

3. Vozes do Cerrado: declamadores de poesias

Coordenação
Tereza Ramos de Carvalho
Colaboradores
Adenil da Costa Claro
Célia Regina Benquerer

Voluntária
Andresa Luz Souza

Participantes: Professores das redes particular e pública de ensino dos mu-
nicípios elencados; discentes e egressos do curso de Letras e de outros cur-
sos do Campus Universitário do Araguaia; grupos comunitários.

Conteúdo/atividades: Palestra sobre os gêneros literários, peculiaridades 
de cada gênero e interlocuções literárias. Atividades com intertexto entre 
poemas de Drummond, João Cabral, Janaína Azevedo. Preparação e apre-
sentação do recital Homenagem a Drummond. Palestra sobre o gênero dra-
mático. Leitura e preparação da peça Faustino, o Fausto nordestino (figurino, 
cenários). Ensaios. Apresentação da peça.

Local: Pontal do Araguaia-MT, Barra do Garças-MT; Aragarças-GO

4. Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende

Coordenação
Anna Maria Penalva Mancini

Bolsistas
Ene Carolina Ferreira Souza (Direito)
Victor Hugo de Oliveira Piauí (Direito)

Conteúdo/atividades: Divulgação do projeto na escola campo. Inscrição 
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dos coralistas. Reunião com os pais/responsáveis pelos coralistas e equipe 
da escola/campo. Seleção, leitura e interpretação de músicas. Dinâmicas de 
grupo. Técnicas de aquecimento vocal. Ensaios e apresentações públicas.

Participantes: Crianças e jovens na faixa etária de 7 a 14 anos da EE Fran-
cisco Dourado.

Local: Escola Estadual Francisco Dourado.

5. Grupo de Teatro Fazendo Artes
Coordenação
Adam Luiz Claudino de Brito

Orientadora
Maria Claudino da Silva Brito
Bolsistas (Edital PBEX Ações Afirmativas)
Brenda Caroline da Silva (Direito)
Eduardo Feron Santos Azevedo (Direito)
Liegy Divina Onofre de Oliveira (Direito)

Participantes: Alunos universitários; alunos da rede pública de ensino  
da região.

Conteúdo/atividades: Apresentação de peças teatrais, em sua maioria, es-
critas pelos membros do Grupo, a partir de estudos teóricos que orientam 
quanto às formas de teatro, cenário, figurino, entonação de voz, dicção, 
espaço cênico etc., realizados em encontros semanais. Ensaios semanais das 
peças a serem apresentadas. Apresentações das peças teatrais em escolas da 
cidade e região. Apresentações das peças teatrais em eventos da comunida-
de interna e externa à UFMT.

Local: Salas dos cursos do ICHS.

Pbol em pesquisa

PEREIRA, Joselene Ribeiro. Abracadabra: histórias de vida e leituras de 
contadores de histórias. 2014. 41fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Gra-
duação em Letras) – Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Uni-
versitário do Araguaia, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Barra do 
Garças, 2014.
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Orientador: Maria Claudino da Silva Brito

ABADIA, Flávia Cristina Vicente de Souza. A formação do leitor por meio da 
contação de histórias: o incentivo à leitura realizado pelo Grupo Abracadabra: 
Contadores de Histórias. 2014. 38fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Gra-
duação em Letras) – Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Uni-
versitário do Araguaia, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Barra do 
Garças, 2014.

Orientador: Maria Claudino da Silva Brito

2015

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias

Coordenador
Maria Claudino da Silva

Vice-coordenador
Adenil da Costa Claro

Bolsista
Elenilda Pinheiro dos Santos
Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias de Aragarças-GO

Coordenação
José Alves de Souza
Karla Daniela de Almeida Melo

Participantes: Docentes e discentes da rede pública e particular de ensino 
da região e discentes da UFMT.

Conteúdo/atividades: Estudos sobre leitura e literatura Infanto-Juvenil. A 
arte de contar histórias – técnicas e metodologias. Literatura Infanto-Ju-
venil: pedagogia e arte. A contação de histórias para a Educação Infantil. 
Voz: instrumento fundamental para o Contador de Histórias. A influência 
dos jogos/brincadeiras/dinâmicas na formação de grupos de contadores de 
histórias. Recursos e técnicas do contador de histórias. Confecção de ma-
teriais de contar histórias. Sessões de contar histórias. Sessões de contação 
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de histórias em Araguaiana-MT e Torixoréu-MT, pelo projeto PBOL leva 
a leitura pelas terras de MT. Trabalho com o Grupo de Contadores de His-
tórias de Aragarças-GO.

Local: Campus II da UFMT.

2. Vozes do Cerrado: declamadores de poesias

Coordenação
Tereza Ramos de Carvalho

Vice-coordenação
Adenil da Costa Claro

Colaboradora
Andresa Luz Souza

Participantes: Professores da rede pública de ensino dos municípios de Ara-
guaiana e São Félix do Araguaia; discentes do curso de Letras e de outros 
cursos do Campus Universitário do Araguaia.

Conteúdo/atividades: Estudos e reflexões sobre formas e gêneros literários. 
Gênero Dramático. Estudos e preparação de recital sobre a poética de D. 
Pedro Casaldáliga, apresentado no evento Panorama Nacional de Cinema 
Universitário Brasileiro (PANCUB), na cidade de Araguaiana-MT. Viagem 
do Grupo para São Félix do Araguaia-MT, com objetivos de conhecer o 
poeta D. Pedro, participar de palestras sobre Literatura Regional e Literatu-
ra Amazônica, lançamento de livros, declamações de poesia e visita à igreja 
local para conhecer os afrescos.

Local: Barra do Garças-MT, Araguaiana-MT, São Félix do Araguaia-MT.

3. Grupo de Teatro Fazendo Artes

Coordenação
Adam Luiz Claudino de Brito

Bolsistas (Edital PBEX Ações Afirmativas)
Bolsistas
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Eduardo Feron Santos Azevedo (Direito)
Liegy Divina Onofre de Oliveira (Direito)
Delfino Alves Florentino Júnior (Direito)

Participantes: alunos universitários; alunos da rede pública de ensino da 
região.

Conteúdo/atividades: Encontros semanais para estudos de teorias relati-
vas ao teatro, elaboração de peças teatrais pelos próprios componentes do 
grupo e ensaios das peças a serem apresentadas. Apresentações das peças 
teatrais em escolas da cidade e região e em eventos da comunidade interna 
e externa à UFMT. Preparação de quatro peças teatrais que abordam ques-
tões de gênero, raça, sexualidade e condições de trabalho na sociedade con-
temporânea: 1) Peleja do Oeste está em Crise; 2) Em família; 3) Roda Viva: 
4) Já instalou a cortina!?. Apresentação das peças em diferentes localidades.

Local: Salas dos cursos do ICHS.

PBOL em pesquisa
REGE, Orsulina Pereira Terto. Grupo Abracadabra: contadores de his-
tórias – o incentivo à leitura por meio da contação de histórias com o uso 
de alguns gêneros literários infanto-juvenis. 2015. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Letras) – Universidade Federal do Mato Grosso, 
Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Humanas e So-
ciais, Barra do Garças, 2015.

Orientadora: Profa. Ms. Maria Claudino da Silva Brito

201637

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias
Coordenação
Maria Claudino da Silva

Vice-coordenação
Adenil da Costa Claro

37 A partir deste ano os projetos foram registrados no SIEX.
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Bolsista
Bruna Barbosa de Freita

Participantes: discentes da UFMT, docentes da rede pública de ensino.

Conteúdo/atividades: Estudos de teorias relativas à Linguagem como es-
sência humana; funções da Linguagem; leitura como fonte de conhecimen-
to e formação do cidadão; Literatura Infanto-Juvenil como forma de arte, 
encantamento, leitura, prazer e diversão; teorias da contação de histórias; 
contação de histórias como forma de incentivo à formação do leitor. Leitu-
ra e seleção de histórias. Confecção de materiais. Sessões públicas de conta-
ção de histórias. Projeto desenvolvido em encontros semanais, com o Gru-
po Abracadabra da UFMT e com o Grupo Abracadabra, em Aragarças-GO.

Local: Campus Universitário do Araguaia, em Barra do Garças-MT e Se-
cretaria Municipal de Educação, em Aragarças-GO.

2. Grupo de Teatro Fazendo Artes

Coordenação
Adam Luiz Claudino de Brito

Bolsista (PBEX Ações Afirmativas)
Delfino Alves Florentino Júnior

Participantes: graduandos de cursos da UFMT.

Conteúdo/atividades: Encontros semanais para estudos de teorias relati-
vas ao teatro; elaboração de peças teatrais pelos próprios componentes do 
grupo e ensaios das peças a serem apresentadas. Apresentações das peças 
teatrais em escolas da cidade e região e em eventos da comunidade interna 
e externa à UFMT. Visitas a escolas públicas para integração entre a ati-
vidade teatral do Grupo Fazendo Artes e alunos. Oficinas de intercâmbio 
técnico-teatral com convidados de outras instituições de ensino superior 
da área de artes cênicas, teatro, dança e afins, para realização de exercícios 
e dinâmicas individuais e em grupo para aprimoramento/domínio artísti-
co, mental e corporal de técnicas específicas, pesquisas e trabalhos teóricos 
sobre os temas.

Local: Campus Universitário do Araguaia, em Barra do Garças-MT. Esco-
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las Públicas da Região do Vale do Araguaia. Cidades da região do Vale do 
Araguaia e circunvizinhas.

3. Vozes do Cerrado

Coordenação
Tereza Ramos de Carvalho
Vice-coordenador
Adenil da Costa Claro
Colaborador
Mônica Maria dos Santos

Voluntários
Daniela Soares dos Santos
Jamaica Raina da Silva Gomes
Raiani Sena Neves
Selma Pereira da Silva Xavier
Laide Lizzi
Edyanne Soares Silva
Thiara Cristina Valeria de Oliveira
Valdinea Perpetuo do Amaral
Skarllethy Orhana da Silva Valim
Kelly Cristhel do Nascimento Pimentel
Mariana Sena da Mata

Participantes: discentes da UFMT.

Conteúdo/atividades: Estudos de textos teóricos sobre arte como finalidade 
estética e como finalidade pragmática; distribuição, leitura e discussão de 
poemas de autores nacionais, internacionais, para a apresentação. Monta-
gem do recital Dialogando com Drummond. Aula de declamação de poesia, 
com participação do grupo. Ensaio do recital. Organização de um curso de 
Literatura de Cordel na Academia Barra-garcense de Letras.

Local: Pontal do Araguaia/ Aragarças/ Barra do Garças.

2017

1. Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias
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Coordenação
Maria Claudino da Silva

Vice-coordenação
Adenil da Costa Claro

Colaboradores
José Alves de Souza
João Luiz do Couto
Karla Daniela de Almeida Melo

Bolsista
Weides Conceição de Oliveira Lima

Voluntária
Lucineide Gomes da Cunha

Participantes: discentes da UFMT; docentes da rede pública de ensino.

Conteúdo/atividades: Desenvolvimento dos subprojetos “A contação de 
histórias – teoria e prática no Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias”, 
e “A leitura e sua função social: teoria e prática”. Conteúdos: Educação, 
Linguagem e Conhecimento, Leitura e Formação do Leitor, Literatura In-
fantil e Juvenil e arte de contar histórias. Preparação de material para contar 
histórias. Sessões de contar histórias. Projeto desenvolvido em encontros se-
manais, com o Grupo Abracadabra da UFMT e com o Grupo Abracadabra, 
em Aragarças-GO.

Local: Campus Universitário do Araguaia, em Barra do Garças-MT, e 
APAE, em Aragarças-GO.

2. Grupo de Teatro Fazendo Artes
Coordenação
Adam Luiz Claudino de Brito

Bolsistas (PBEX Ações Afirmativas)
Silvana Barros de Oliveira
Delfino Alves Florentino Júnior
Lucas Juda Dagoberto Figueira
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Participantes: alunos universitários; alunos da rede pública de ensino da 
região.

Conteúdo/atividades: Encontros semanais para estudos de teorias relati-
vas ao teatro; elaboração de peças teatrais pelos próprios componentes do 
grupo e ensaios das peças a serem apresentadas. Apresentações das peças 
teatrais em escolas da cidade e região e em eventos da comunidade interna 
e externa à UFMT. Visitas a escolas públicas para integração entre a ati-
vidade teatral do Grupo Fazendo Artes e alunos. Oficinas de intercâmbio 
técnico-teatral com convidados de outras instituições de ensino superior 
da área de artes cênicas, teatro, dança e afins, para realização de exercícios 
e dinâmicas individuais e em grupo para aprimoramento/domínio artísti-
co, mental e corporal de técnicas específicas, pesquisas e trabalhos teóricos 
sobre os temas.

Local: Campus Universitário do Araguaia, em Barra do Garças-MT. Esco-
las Públicas da Região do Vale do Araguaia. Cidades da região do Vale do 
Araguaia e circunvizinhas.

3. Vozes do Cerrado
Coordenação
Adenil da Costa Claro

Vice-coordenação
Tereza Ramos de Carvalho

Instrutor ministrante
Eliel Ferreira da Silva
João Luiz Pereira do Couto
Mônica Maria dos Santos

Participantes: discentes e professores do Campus Universitário do Araguaia.
Conteúdo/atividades: Estudos dos gêneros literários (lírico, narrativo e 
dramático) e suas modalidades, com análises, discussões. Seleção de tex-
tos literários para estudo, discussão, análise e preparação de apresentações 
públicas. Palestras sobre “Função estética e função pragmática dos textos 
literários nos vários contextos”. Oficina de Literatura de Cordel.

Local: Campus Universitário do Araguaia.
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2018

1. Abracadabra: Contadores de Histórias
Coordenação
Maria Claudino da Silva

Vice-coordenação
Adenil da Costa Claro
Bolsista
Weides Conceição de Oliveira Lima
Heloiza Aguiar de Menezes
Conteúdo/atividades: Curso (leitura e discussão de textos): 1. “A Leitura e 
a sua Função Social: teoria e prática”: 2. “A contação de histórias: forma-
ção do leitor a partir da Educação Infantil”. Estudos teóricos entrelaçando 
Educação, Linguagem e Conhecimento; Leitura e Formação do Leitor; Li-
teratura Infantil e Juvenil. Encontros semanais com o Grupo Abracadabra 
da UFMT/Barra do Garças e com o Grupo Abracadabra, em Aragarças-GO, 
para estudos, escolha de obras literárias infanto-juvenis para a contação de 
histórias; sessões de contar histórias; avaliação e reformulação das ações.

Local: Campus Universitário do Araguaia, em Barra do Garças-MT, e Se-
cretaria Municipal de Educação, em Aragarças-GO.

2. Vozes do Cerrado
Coordenação/execução
Adenil da Costa Claro

Voluntária
Jordana Alves Scalia

Participantes: discentes do Campus Universitário do Araguaia.

Conteúdo/atividades: Estudos teóricos sobre o gênero lírico, seleção, análi-
se e preparação de poemas para declamações públicas.

Local: Campus Universitário do Araguaia
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 Foto 25 – Grupo Vozes do Cerrado: Declamadores de Poesia

 Fonte: ANI/ Arquivo de Dayanna Vieira de Jesus

3. Grupo de Teatro Fazendo Artes

Coordenação
Adam Luiz Claudino de Brito

Bolsista
Raquel Nabarrete Garcia
Silvana Barros de Oliveira
Victor Cesar Ananias

Participantes: alunos universitários; alunos da rede pública de ensino da 
região.
Conteúdo/atividades: Preparação e divulgação de peças teatrais que retra-
tam a proteção dos direitos e garantias fundamentais, propriamente a vio-
lência contra a mulher, proteção do meio ambiente, inclusão e proteção dos 
direitos humanos. Curso interno de capacitação para atores. Apresentação 
das peças na comunidade externa. Realização de encontros semanais em 
escolas públicas de Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia, inte-
grando a atividade teatral do Grupo Fazendo Artes com estudantes de esco-
las municipais, estaduais e federais do nível médio e fundamental. Apresen-
tação de peças direcionadas às necessidades sociais dos alunos. Incentivo à 
produção teatral e formação de grupos amadores no ambiente escolar.

Local: Salas do ICHS.
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 Foto 26 – Encontro semanal do Grupo de Teatro Fazendo Artes

Fonte: ANI/ Arquivo de Adam Luiz Claudino de Brito

2018

PBOL em pesquisa
REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. Programa Biblioteca-Oficina de 
Literatura: formando leitores no Médio Araguaia. 2018. Relatório de Es-
tágio Pós-Doutoral – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.



150

CAPíTULO 2 

BROTA NO CERRADO UMA  
BIBLIOTECA - OFICINA DE LITERATURA

[...] brotação do cerrado 
revida molhada de cinza 

     verde pelo sinal na testa 
    crestada da terra

Silva Freire

2.1 COM A PALAVRA, A BIBLIOTECA

O projeto do Programa Biblioteca-Oficina de Literatura (PBOL) foi 
elaborado pela professora Sônia Maria Silva Rezende, do Departamento 
de Letras do Instituto de Ciências e Letras, campus da UFMT do Médio 
Araguaia, resultado da ampla experiência que ela adquiriu no trabalho 
com o ensino fundamental e médio, que lhe permitiu conhecer os seus 
problemas e necessidades e contribuir para resolvê-los, quando ingressou 
no ensino superior. Experiência construída com base no seu gosto pela 
leitura, na vocação para o magistério, na competência reflexiva para 
aliar teoria e prática, no constante investimento na própria formação; 
sobretudo, na postura de desafiar o status quo – “o direito de dizer a 
sua palavra”, um modo de “ser no mundo, com o mundo e com os 
outros” (FREIRE, 1989, p. 16), buscando parcerias e alternativas para 
melhorar as condições de trabalho e o benefício da educação. É o que 
se pode inferir na apresentação do projeto, revisto após ser avaliado pela 
Coordenação de Extensão:

O Programa Biblioteca-Oficina de Literatura, do 
Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, 
é fruto de muitos anos de prática pedagógica 



151

nas escolas de 1º e 2º Graus. Surgiu, entretanto, 
não apenas como reflexo de nossa prática, mas, 
e principalmente, devido ao fato de estarmos 
incomodadas e inquietas com a falta de incentivo 
à leitura nos meios educacionais em nossa região, 
salvo raras exceções em que o professor propicia 
momentos lúdicos de leitura de literatura a seus 
alunos. Como o ICLMA esteve o tempo todo, 
desde o início de sua existência, alheio a essa verdade, 
sentimo-nos impulsionadas a reverter esse quadro, 
elaborando um programa que, após ser enviado 
ao MEC, via Reitoria, tomou proporções que 
não esperávamos. (Proc. nº 23 108 001-556/94-
3, 1994, p. 17).

e na justificativa:

A escassez de material teórico-prático de leitura 
acompanha a história do ICLMA ocasionando, 
assim, dificuldades tanto para a concretização 
das aulas, principalmente de LIJ, quanto para a 
realização de projetos de leitura.

Esse quadro ora apresentado contribui para a não 
participação dos acadêmicos e dos professores 
do Instituto na formação do hábito de leitura, 
bem como dificulta a tarefa de conciliar 
conhecimentos teórico-práticos, em sala de aula. 
Dessa forma, trabalha-se muito mais em prol 
da teoria, prática essa bastante alheia à filosofia 
atual do Departamento de Letras. Além disso, a 
comunidade do Médio Araguaia acaba não se 
beneficiando do espaço cultural por ela reclamado 
à Universidade, recebendo os reflexos dessa falta 
de intercâmbio cultural. (Proc. nº 23 108 001-
556/94-3, 1994, p. 18).

Os dois campos apontam, de modo incisivo e sem rodeios, as 
fragilidades do ensino da região, em suas relações de causa e consequência, 
e que motivaram o projeto: tendo trabalhado nos vários níveis de ensino, 
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um dos maiores problemas encontrados, empecilho à prática pedagógica, 
foi “a falta de incentivo à leitura [...] nos meios educacionais em nossa 
região”. Fazendo pesado uso do argumento histórico, acusa o ICLMA, 
leia-se direção do Instituto e Departamento de Letras, de ter sempre 
estado “alheio a esta verdade”, sem consciência da responsabilidade de 
tomar medidas para ampliação do acervo e dinamização das aulas, e, por 
outro lado, sem promover intercâmbio cultural e de saberes científicos 
com a comunidade onde estava inserido. Trata-se de uma fala indignada 
da professora Sônia perante a atitude da instituição superior onde 
acabara de ingressar, de não colocar em circulação o conhecimento 
gerado no ensino e na pesquisa; ao contrário, a instituição privava-se 
de dar a sua contrapartida, permitindo a perpetuação da escolarização 
precária. Sem amenizar o discurso, emprega novamente o argumento 
histórico na justificativa, apontando o restrito acervo de obras, carência 
que acompanha o ICLMA desde o seu nascedouro38, que dificulta o 
desenvolvimento de aulas com leituras literárias, lúdicas, em favor dos 
estudos teóricos, e de projetos de leitura, impedindo a formação do hábito 
de leitura da comunidade estudantil e de professores graduados nessas 
condições. Desse modo, são licenciados professores não leitores que vão 
atuar no ensino básico com o mesmo comportamento, principalmente 
porque lá também há poucos ou, muitas vezes, nem há livros para leitura.

A restrição do acervo é outro ponto nevrálgico apontado no 
excerto. Há no projeto uma solicitação de 12.000 (doze) mil obras para 

38 A fundação do campus da UFMT no Médio Araguaia ocorreu em 1981, pela 
Resolução 013, do Conselho Diretor da UFMT. Em princípio, foi criado o 
Centro Pedagógico, em Barra do Garças, para atender à Educação, nas áreas de 
Letras (Licenciatura Plena) e de Ciências (Licenciatura Curta), esta desdobrada 
nos cursos de Matemática e de Biologia; posteriormente, o Centro de Ensino Su-
perior do Médio Araguaia (CESMA). Em 1988, instala-se em Pontal do Araguaia 
o Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia (ICLMA), hoje, Instituto 
Universitário do Araguaia, com Campus I, em Pontal do Araguaia, e Campus II, 
em Barra do Garças. Disponível em: http://www.ufmt.br/ufmt/site/secao/index/
Sinop/1777/824. Acesso em: 5 maio 2018.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/secao/index/Sinop/1777/824
http://www.ufmt.br/ufmt/site/secao/index/Sinop/1777/824
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composição de acervo, a serem disponibilizados aos alunos do ensino 
fundamental e médio da região, escassa de bibliotecas, mas também, 
e principalmente, aos graduandos de Letras do ICLMA, em razão do 
irrisório número de obras de literatura geral, e da indisponibilidade de 
obras infantis e juvenis, na biblioteca do campus do ICLMA.

Esta situação não é privilégio do Médio Araguaia, mas trata-se 
de uma situação generalizada na educação pública no Brasil, que se 
singulariza por incompreensível e insustentável paradoxo: estuda-se, 
lê-se sem livros (à exceção dos paradidáticos), sem bibliotecas, sem um 
lugar onde se possa consultar obras para pesquisas em disciplinas havidas 
nas matrizes curriculares, ironicamente com seus amplos objetivos de 
formar leitores, cidadãos críticos, conscientes de seu papel de promover 
transformações sociais. A acomodação a esse estado de coisas é um dos 
fatores determinantes, por exemplo, da criação das populares “pastas 
de xérox”, por meio das quais os alunos são estimulados a consumir 
fragmentos de livros, em muitos casos desconhecendo seus autores, não 
comprá-los nem frequentar bibliotecas (GINZBURG, 2012, p. 214)39.

O pouco valor atribuído à biblioteca escolar advém de um 
sistema que não valoriza “qualquer” biblioteca, dentro e fora da escola, 
como um “equipamento”40 inerente ao processo de ensino-aprendizagem; 
como “uma componente essencial de qualquer estratégia a longo prazo 
para a cultura, o acesso à informação, a alfabetização e a educação”, 
conforme menciona o Manifesto da Federação Internacional das Associações 
e Instituições Bibliotecárias (IFLA)/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, 

39 Um dos pontos que se tem discutido, nesse caso, é se o aumento incalculável 
de textos indicados para leitura em cada disciplina, viabilizado pelas técnicas de 
reprodução, tem resultado em qualidade do ensino.

40 Termo empregado na definição de biblioteca pública. Disponível no site do 
Serviço Nacional de Bibliotecas Públicas: http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-

-bibliotecas/. Acesso em: 2 maio 2019.

http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-bibliotecas/
http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-bibliotecas/
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documento promulgado em novembro de 199441, que busca promover 
uma conscientização da importância da biblioteca em nível mundial.

A dificuldade, resistência e descaso dos governos federal, estaduais, 
municipais, e de gestores na hierarquia educacional, em criar uma 
infraestrutura física e financeira, em priorizar a construção de bibliotecas 
e compor acervos em relação a outros empreendimentos é algo que 
encontra raízes na história de um país em que a educação é elitizante 
e secundária, não sendo prioridade em meio a outras demandas, tanto 
pelo percentual investido como pelo uso real desse percentual para a 
rubrica à qual foi destinado42. De acordo com o Censo de 2017, em 
relação à educação infantil, a rede pública municipal apresenta um índice 
de 29,7% de bibliotecas/salas de leitura; a rede particular, 67,7%. No 
ensino fundamental, são 85,9% de bibliotecas/salas de leitura; a rede 
particular, 92,5%. A estatística expõe o pequeno investimento, mesmo no 
setor privado. Do que se pode considerar um alto índice de bibliotecas/
salas de leitura apresentado no ensino médio, pela estatística mostrada, é 
preciso, contudo, analisar as variáveis: se os espaços apresentam condições 
para frequência de alunos (climatização, mesas para estudo etc.); se há 
um profissional especializado que cuida e dinamiza o acervo, ou um 
profissional em desvio de função, presente ali sem compromisso com 
o trabalho de leitura; se são espaços fechados, somente acessíveis ao 
professor, que retira e devolve as obras, ou com restrição de horários e 
empréstimos, ou se os livros estão encaixotados, envoltos pelo problema 
de falta de lugar adequado e não há como fazer empréstimos; se se 

41 Disponível em: https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/
PL-manifesto/pl-manifesto-pt.pdf. Acesso em: 2 maio 2019.

42 Segundo a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro 
(gestão 2016-2018), “(a estrutura) é desigual sim, e não obrigatoriamente está 
relacionado a recursos. Tem municípios que recebem o mesmo montante de 
recursos e um funciona melhor e o outro, não. Essa é uma missão a ser alcançada 
pelas prefeituras.” Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-

-escolas-municipais-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indi-
ce-e-de-82-diz-censo.ghtml. Acesso em: 2 maio 2019.

https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-pt.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-pt.pdf
https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-escolas-municipais-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indice-e-de-82-diz-censo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-escolas-municipais-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indice-e-de-82-diz-censo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-escolas-municipais-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indice-e-de-82-diz-censo.ghtml
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evita empréstimos de obras em função de não haver consciência para 
devolução etc.43.

A partir daqui, farei uma contextualização histórica dos problemas 
apresentados sobre a biblioteca escolar, à vista das origens do Programa 
Biblioteca-Oficina de Literatura. A contextualização confluirá com a 
trajetória profissional da professora Sônia até o momento em que deu 
início ao Programa, e o coordenou por alguns meses, realizando intenso 
trabalho no pouco tempo que lhe restava de vida.

No estudo em que analisa a Lei 12.244, sancionada pelo ex-
presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em 2010, sobre a qual 
falarei adiante, acerca da obrigatoriedade de construção de bibliotecas 
escolares no Brasil, Jonathas Luiz Carvalho Silva (2011) mostra que, 
em nosso país, a história das bibliotecas e a da educação se confundem. 
História escrita pela ordem dos jesuítas da Companhia de Jesus, que aqui 
aportaram com a intenção de catequizar os índios e educar os colonos, 
e por outras ordens, como a dos franciscanos, beneditinos e carmelitas, 
chegados em solo brasileiro por volta do século XVII. A presença destes 
foi detectada por indícios de seus métodos de estudo – os franciscanos, 
por exemplo, “agregaram métodos de valores experimentais das ciências, 
valorizando os estudos de ideais franceses, representados, sobretudo pela 
idéia da ilustração, enquanto os métodos jesuíticos eram essencialmente 
escolásticos” (SILVA, 2011, p. 491-2). Foram sendo fundados colégios 
particulares, acessíveis à camada mais abastada da população, com 
bibliotecas cujos “[...] métodos e proposta de atuação” também estavam 
de acordo “com uma ideologia teológico-científica.” (p. 492).

Agindo segundo princípios iluministas, com planos de uma 
reforma da educação, a partir de 1759, o Marquês de Pombal expulsa 
as ordens religiosas de todo o império lusitano, o que inclui o Brasil, 

43 Mesmo as escolas particulares, embora em menor escala, apresentam essa deficiência. 
Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-escolas-municipais-

-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indice-e-de-82-diz-censo.
ghtml). Acesso em: 2 maio 2019.

https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-escolas-municipais-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indice-e-de-82-diz-censo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-escolas-municipais-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indice-e-de-82-diz-censo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/39-das-escolas-municipais-de-ensino-fundamental-tem-bibliotecas-nas-particulares-indice-e-de-82-diz-censo.ghtml
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argumentando que detinham um poderio econômico premente de 
ser devolvido ao Governo, e não atendiam as demandas do país, mas 
apenas as da própria ordem religiosa (SILVA, 2012). Em 1835, proibirá 
o noviciado. Diversos conventos do Brasil serão extintos e, com eles, as 
bibliotecas, havendo grande perda de acervos. Há, então, uma queda 
qualitativa no ensino, posto que somente três décadas após a expulsão 
o Estado toma o controle da educação na colônia, promovendo a 
construção de um sistema público de ensino:

No final do século XVIII, Pombal promove a 
perspectiva de uma reforma política visando ao 
desenvolvimento econômico e social do Brasil. Essa 
reforma influenciou nos rumos da educação, de 
sorte que a educação pública passava a priorizar o 
aprimoramento da língua portuguesa, a diversidade 
de conteúdo, inclusive de natureza científica. É 
nesse momento que surge a educação pública 
propriamente dita com uma interferência direta do 
Estado. (RIBEIRO, 2007 apud SILVA, 2012, p. 51).

A Coroa Portuguesa, chegada em 1808, passa a reconhecer 
necessidades de formação profissional e promover mudanças na educação 
pública brasileira – mas ainda de base elitista e voltada para os interesses 
da própria Coroa – com a fundação da imprensa régia, da tipografia, 
Biblioteca Nacional (esta, durante muitos anos, acessível somente 
a estudiosos e com autorização régia), favorecendo a circulação de 
livros e jornais.

No entanto, a escassez de recursos e a falta de iniciativas 
educacionais a médio e longo prazo faz com que os colégios de índole 
religiosa mostrem sua força na construção de bibliotecas escolares até 
meados do século XIX. Tratava-se de bibliotecas nas quais o acesso era 
limitado aos indivíduos envolvidos com a igreja, com certo pendor de 
especialização, por se voltarem à religião e às ciências (SILVA, 2011).
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A tradição religiosa e elitista sob a qual se constituiu a biblioteca 
escolar trouxe como efeito, nas iniciativas de expansão para as bibliotecas de 
caráter público, um menosprezo “do potencial educativo e informacional 
da biblioteca escolar, predominando nela, ainda hoje, a composição de 
um espaço qualquer com livros de qualquer natureza, dentro da escola” 
(SILVA, 2011, p. 494-5).

No Brasil, a legitimação da biblioteca no sistema de ensino 
deu-se a partir das reformas educacionais, ocorridas nos anos de 1930, 
que tiveram sua base na Escola Nova44, desenvolvidas por Fernando de 
Azevedo (1927-1930) e Anísio Teixeira (1931-1935)45, e também na 
década de 40, com a Reforma Capanema, por meio da qual se buscou 
estabelecer uma política unificada para a educação no país. Nesse 
período, a biblioteca é considerada um meio de incentivar o processo 
de ensino-aprendizagem e o gosto pela leitura. A partir das reformas 
educacionais, a década de 1950 é o marco para a implantação de 
bibliotecas escolares no país (EGGERTSTEINDEL; FONSECA, 2010 
apud SILVA, 2011, p. 497).

Não obstante tais iniciativas, aponta-se que a movimentação 
ocorrida dos anos 30 aos 80, constituíram-se em ações isoladas que 
foram perdendo força por não se darem em caráter de continuidade, não 

44 Nesse contexto é feita a proposição da universalização do ensino, por meio da 
qual se buscava superar o ensino para uma elite, em meio a um contingente popu-
lacional que crescia à margem na recém-instaurada sociedade industrial. Em termos 
pedagógicos, buscava-se cindir com o pendor abstrato e intelectualista constante 
nos métodos educacionais e implementar novas formas de ensinar suscitando, 

“desde os primeiros anos o espírito da descoberta científica, que tendia a levar o 
aluno ao conhecimento da realidade objetiva na qual ele estava inserido como 
produtor e transformador da vida social” (REZENDE, 2003, p.75). A biblioteca 
era parte orgânica desse processo.

45 Durante a reforma de Anísio Teixeira, foram criadas, no Rio, em 1932, a Biblioteca 
Central de Educação; em 1934, a Biblioteca Infantil, dirigida por Cecília Meireles. 
Em São Paulo, em 1931, a Biblioteca Pedagógica Central; em 1936, a Biblioteca 
Infantil Municipal, posteriormente chamada Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. 
(SALA; MILITÃO, 2017, p. 4670).
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chegando a compor uma política em âmbito nacional, como deveria ter 
ocorrido, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei n. 4.024/1961 (1ª LDB) (BRASIL, 1961), e na Lei de Diretrizes 
e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, Lei n. 5.692/1971 (2ª LDB) 
(BRASIL, 1971), dois pilares na construção da história da Educação no 
Brasil. Nessas Diretrizes, leitura, biblioteca não são prioridade, sequer 
vigoram em segundo plano.

É nesse cenário de ações isoladas que, em 1985, a Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso, sob o governo 
de Júlio José de Campos, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Educação, na pessoa da secretária municipal Juracy Maria de Campos 
Braga, desenvolveram, no contexto do Subprograma Monhangara de 
Educação Básica das Regiões Norte e Centro-Oeste, um projeto do MEC, 
financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), ações como a criação de bibliotecas nas escolas de bairros: 
compra de acervo e mobiliário, construção ou reforma de bibliotecas, 
então denominadas “Salas de leitura”, e preparação de profissionais para 
trabalhar com os livros, montar bibliotecas, fazer registros, catalogação, 
carimbos, serviços de empréstimo, projetos de leitura, incentivo à 
pesquisa etc., objetivando amenizar os sérios problemas de evasão e 
repetência, sobretudo nas duas primeiras séries das escolas públicas da 
época. Ressalte-se que o projeto foi direcionado, em princípio, da 1ª à 
4ª séries e, como deu certo, foi estendido às séries seguintes.

Conforme consta no Manual de Orientação (1986, p.03) do 
Subprograma Monhangara, procurou-se “integrar no projeto todos os 
Órgãos responsáveis pelo Processo Educacional: SEC, SMEC, DREC”, 
ficando a coordenação estadual sob a responsabilidade da professora 
Eloysa Maria Teixeira Alves, da Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado de Mato Grosso, em Cuiabá.

O projeto foi desenvolvido em Barra do Garças, sob a coordenação 
da professora Ivanildes Mariano da Silva, na antiga DREC (Delegacia 
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Regional de Educação e Cultura). Foram escolhidas e conveniadas 
algumas escolas para a sua implantação, dentre elas, a EE D. José Selva 
e a EE Irmã Diva Pimentel. As escolas conveniadas tinham que elaborar 
um “Plano de Ação do Bibliotecário” para o uso dos recursos que lhes 
eram destinados, selecionar um professor para atuar como auxiliar de 
biblioteca, que teria de passar por um treinamento, já previsto no Projeto, 
realizado em forma de curso, em 1986. A professora Orlandina Marques 
de Farias, da EE Irmã Diva Pimentel, foi indicada para o cargo, por 
gostar de fazer esse trabalho e por já ter concluído o Curso de Letras.

Após o curso, as escolas receberam o acervo e começou-se o 
trabalho. Dependendo do apoio do diretor, do estímulo ao envolvimento 
dos professores e alunos com o auxiliar de biblioteca, os trabalhos 
foram alcançando maior ou menor êxito. Nessa época não havia muitas 
escolas na região.

A biblioteca da EE Irmã Diva Pimentel, chamada “Dorgentina 
Maria da Silva”, contou com o exercício eficiente de bons profissionais 
das áreas de Literatura, Língua Portuguesa e Educação Artística, o que 
enriqueceu e ampliou o trabalho, tornando-se referência pelas atividades 
desenvolvidas e pelo espaço disponível, com cortinas, estantes, bom acervo. 
A própria professora Sônia Rezende, que na época dava aulas em uma 
escola particular e na Escola Estadual D. José Selva, fez várias visitas a 
essa biblioteca, chegando a levar os alunos para visitá-la e participar de 
atividades culturais ali promovidas.

Foram inúmeras as atividades desenvolvidas nesta biblioteca, 
não só culturais. A professora Orlandina relata que, com vendas de 
balinhas nos intervalos e outras pequenas promoções, conseguia juntar 
dinheiro e, nas idas a Goiânia, comprava livros de química, física etc, 
para as pesquisas dos alunos. Observando alunos que desenhavam bem 
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e que distribuíam seus desenhos aos colegas, começou a juntar esses 
desenhos, fazer exposições46.

A professora Sônia concluiu o Curso de Letras em 1986. Em 
1989 ela foi convidada para trabalhar como auxiliar de biblioteca na EE 
D. José Selva, onde era professora efetiva, período em que o Subprograma 
Monhangara já tinha dois anos de funcionamento. É interessante observar 
que, para essa atividade, eram indicados profissionais que queriam realizá-
la, e não aqueles em situação de readaptação, em desvio de função por 
problemas físicos ou psicológicos, que tinham de permanecer na escola 
e eram “aproveitados” nas mais variadas atividades, o que ocorre ainda 
hoje, conforme depoimentos dados no I Encontro de Bibliotecas Escolares: 
formação dos bibliotecários e iniciativas legislativas, em março de 2018, 
na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense47:

[...] a biblioteca escolar ainda é um lugar de 
conflitos entre o bibliotecário e os professores 
da escola. Infelizmente, ainda é muito comum, a 
biblioteca escolar ser tratada apenas como sala de 
leitura, onde atuam professores em final de carreira.

Ela aceitou o convite, elaborou e realizou o “Plano de Ação 
do Bibliotecário”, desenvolvendo muitas atividades de leitura: teatro, 
livros artesanais, concursos literários, rodas de leitura e eventos em datas 
comemorativas, como o dia de Monteiro Lobato, dia das mães etc.

46 Dentre essas ocasiões, a professora Orlandina vendeu alguns desenhos de um 
aluno, Genito Santos, e comprou uma tela e tintas para ele pintar. Ele se tornou 
um importante artista da cidade de Barra do Garças. Uma outra iniciativa foi a 
de, fazendo uso do uniforme da escola mesmo, estimulou a criação de um time de 
futebol, que acabou sendo conhecido como o “time da biblioteca”. No percurso 
dessa pesquisa, na busca de informações sobre o PBOL, fui surpreendida com o 
depoimento de vários desses alunos, boa parte deles atuantes na educação, que se 
lembravam do trabalho da professora Orlandina na escola.

47 Evento realizado em 26/03/2018, resultado da parceria entre o Conselho Regional 
de Biblioteconomia da 7ª região (CRB-7) com o Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Sociologia, Política e Educação (GEPSPE) da Faculdade de Educação (FEUFF), 
campus de Gragoatá, Niterói-RJ.
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Nesse mesmo ano, com uma visão mais dilatada do processo 
e querendo estender as vantagens a outras comunidades, a professora 
Sônia e outras auxiliares de biblioteca, as professoras Orlandina e Maria 
Rosa de Oliveira, da EE Heronides Araújo, juntamente com o professor 
de Educação Artística da EE Irmã Diva, Nilmar de Aquino48, tiveram a 
ideia de desenvolver um trabalho de leitura na APAE, de Barra do Garças, 
recém-implantada. Prepararam, para a atividade, livros de imagens, 
músicas cantadas com gestos, pequenas dramatizações, fantoches e 
bonecos em tamanho humano (tipo mamulengos), para apresentação 
e recreação com os alunos. Foi uma experiência importante, repetida 
mais tarde com a criação do PBOL, que passou a atuar com os mais 
diversos públicos.

Profundamente interessada em leitura para crianças e adolescentes, 
a professora Sônia fez o Curso de Especialização em Literatura Infanto-
Juvenil, oferecido pelo Departamento de Letras em 1992. Em junho desse 
ano, prestou o Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de 
Cargo no Ensino Superior, área de Língua Portuguesa, no Departamento 
de Letras do ICLMA/UFMT, e foi aprovada em 1º lugar (Diário Oficial 
da União de 09/07/1992).

2.1.1 Gênese e elaboração do Projeto Biblioteca-Oficina de 
Literatura (1993-1994)

Conforme vimos, o Curso de Letras sofria problemas de limitação 
de acervo bibliográfico, que afetavam a matriz curricular. Incumbida 
de lecionar a disciplina Literatura Infanto-Juvenil, a professora Sônia 
sentiu dificuldade em desenvolver o seu conteúdo, pela inexistência de 

48 O Professor Nilmar de Aquino, juntamente com outra colega, Maria Helena 
Azevedo, desenvolviam atividades diferenciadas e criativas com o livro infantil na 
Escola Irmã Diva.
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livros de literatura infantil e juvenil e de obras teórico-práticas atinentes 
à área, na biblioteca do campus.

Foto 27 – Sônia Rezende conduz reunião (1994)

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

À vista dessa limitação de obras, tornou-se perceptível para ela 
a dificuldade de os colegas desenvolverem o seu trabalho pedagógico, 
provavelmente um dos motivos que os levavam à preferência por aulas 
tradicionais, expositivas, com raras atividades lúdicas de leitura, nesta 
disciplina e nas demais da área de literatura, tendo como consequência a 
reduzida assessoria pedagógica a projetos de promoção de leitura junto 
a escolas do Médio Araguaia, além da pouca ou nenhuma frequência 
de professores do ensino básico ao campus, e dos professores de Letras 
nas escolas, para a difusão do conhecimento gerado nas atividades 
acadêmicas (Proc. nº 23 108 001-556/94-3, 1994).

Preocupada com a situação, como forma de minimizar as 
dificuldades, a professora Sônia cogitou a elaboração de um projeto 
com atividades de contar histórias, realizadas num espaço específico 
com livros infantis e gibis, lição bem aprendida com Paulo Freire:

A questão da coerência entre a opção proclamada 
e a prática é uma das exigências que educadores 
críticos se fazem a si mesmos. É que sabem 
muito bem que não é o discurso o que ajuíza 
a prática, mas a prática que ajuíza o discurso. 
(FREIRE, 1989, p. 16)

e buscou parceria com a colega de Departamento, professora Hilda 
Gomes Dutra Magalhães49, que lhe respondeu ser a ideia original, que 
isso não havia sido feito ainda no instituto, e a estimulou a colocá-la 
em prática, dispondo-se a ajudar na elaboração do projeto, e a apoiá-la 

49 Informações dadas por Hilda Magalhães em contato on line, feito na data de 
25/07/2018.
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quando o apresentasse na reunião do Colegiado de Letras. No entanto, 
afirmou não poder dedicar-se a ele porque estava em vias de fundar 
um núcleo de pesquisas.

É importante ressaltar que Hilda passava por problema análogo 
em relação à restrição de bibliografia, mas com um agravante. Ela 
havia assumido a disciplina Literatura do Centro-Oeste50, cujo conteúdo 
previa o estudo de literatura mato-grossense, e que corria o risco de 
ser extinta em razão do parco e anacrônico acervo, literário e teórico, 
disponível no mercado editorial. Em outras palavras, mesmo que 
houvesse recurso financeiro, não havia obras atualizadas a serem 
adquiridas. Buscando alternativas, envereda pela pesquisa. Cria o Grupo 
de Estudos Literários Mato-Grossenses (GELMAT) com graduandos 
de Letras51 e funda o Núcleo de Pesquisa, que coordenou no período 
de setembro/1993 a abril/199852.

50 Na mudança de regime de créditos para seriado, o conteúdo passou a ser minis-
trado na disciplina Literatura Brasileira III, em vigência atualmente.

51 Contando com o trabalho de alunos bolsistas, conseguiu compilar cerca de mil 
títulos de obras de escritores de Mato Grosso, dos quais fez um estudo crítico, 
publicando três obras: uma antologia, um estudo crítico-temático sobre relações 
de poder na Amazônia e uma história da literatura de Mato Grosso. Organiza 
eventos nos quais reúne escritores e outros pesquisadores para profícuas trocas de 
experiências, e cria a revista científica multidisciplinar Panorâmica, um canal eficiente 
de veiculação de pesquisas. Após a saída de Hilda Magalhães do ICLMA, a revista 
não foi mais publicada. Em 2005 obtive autorização (Port. ICLMA 009/2005) 
para elaborar o regimento e colocá-la novamente em circulação, considerando sua 
importância, sobretudo por se constituir no único periódico científico do Médio 
Araguaia por muitos anos.
O conjunto de atividades desenvolvidas pela docente mostra um trabalho que 
articula densamente ensino, pesquisa e extensão (por meio dos eventos), compor-
tamento acadêmico que será altamente estimulado alguns anos depois pela CAPES, 
órgão de fomento das pós-graduações, a partir da compreensão da necessidade de 
coerência e coesão na geração de material científico.

52 Conf. Declaração emitida pelo diretor do ICLMA, Prof. Paulo César Vênere, 
em 03/05/2001.
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Sônia elaborou o projeto e o apresentou a Hilda, que avaliou 
positivamente o conteúdo, deu algumas sugestões e recomendou uma 
busca de verba junto ao MEC para sua realização, pois era pratica-
mente inexistente o financiamento de projetos de extensão, pouco 
valorizados nas IFES53.

Duas referências evidenciam que este projeto foi elaborado em 
1993, já se constituindo como um “programa”. A primeira está no Proc. 
23108.001-556/94-3, 1994, p. 17, que encaminha o projeto Programa 
Biblioteca-Oficina de Literatura, na resposta ao despacho54 feito pela 
Coordenadora de Extensão, Profa. Raquel Quadros, da Pró-Reitoria 
de Assuntos Acadêmicos e Estudantis (PROACE)/Coordenação de 
Extensão (CODEX):

Como o ICLMA esteve o tempo todo, desde 
o início de sua existência, alheio a essa verdade, 
sentimo-nos impulsionadas a reverter esse quadro, 
elaborando um programa que, após ser enviado 
ao MEC55, via Reitoria, tomou proporções que 
não esperávamos. Talvez por isso haja alguns 

53 É digno de nota o fato de que Hilda Magalhães sempre se empenhou em co-
laborar com os colegas, sobretudo no sentido de desenvolver projetos, parcerias, 
ou fornecer informações para essa finalidade, pois estava sempre inteirada das 
novidades acadêmicas, e estimular os colegas a desenvolverem ações na área. 
Consta nos arquivos, por exemplo, uma nota escrita por ela na parte superior 
do projeto Revendo a formação de formadores no domínio da aprendizagem da lei-
tura e da escrita/ Projeto Nacional: Pró-Leitura, feito com parceria entre Brasil e 
França, informando: “A UFMT está tentando articular um projeto a ser anexado 
no Pró-Leitura. Responsável em Cuiabá: Profa. Filomenta [...]. Responsável em 
Rondonópolis: Profa. Alice [...]”.

54No segundo despacho, de 10/07/1994, a Pró-Reitora se refere a um projeto não 
encontrado nos arquivos: “Este processo trata de descrever as ações a serem desen-
volvidas pelo grupo no transcorrer do ano de 1994. Parte delas foram agrupadas 
no Proc. nº 23108 005350/94-0 sob o título: Metodologia de estímulo à leitura.” 
(Destaque nosso.)

55 Foram pesquisados arquivos da Reitoria, Pró-Reitoria, PROCEV, PROPLAN 
e junto ao MEC, mas não foi encontrado este processo. De acordo com Hilda 
Magalhães, o MEC liberou uma pequena verba, algum tempo depois. Não foi 
encontrado nenhum documento comprobatório desse recebimento.
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pontos divergentes no texto inicial e no que foi 
enviado à PROACE.

O Programa, enviado à Vice-Reitoria56, con-
forme documento nº 7837/93-6 e à PROACE, 
conforme documento nº 23 108 001-556/94-3 
[...]. (Destaque nosso.)

A outra referência aparece na inscrição do Programa Biblioteca-
Oficina, no Programa Nacional Sala de Leitura, proposto pela Fundação 
de Assistência ao Estudante (FAE)57, uma das políticas públicas de 
leitura e formação de leitor do MEC:

Dessa forma, este Departamento se inscreve, 
através deste projeto, no programa Sala de Leitura/
Biblioteca Escolar [...]. (1993, não paginado).

Este documento que leva os nomes de Sônia e Hilda, no qual 
é solicitada, principalmente, a “criação de sala de leitura” por meio do 

“envio de 2000 títulos de obras literárias infantis e juvenis (nacionais 
e regionais) à Biblioteca-Oficina de Literatura” (campo IV – Metas 
e estratégias, 1993, não paginado), objetivando suprir o acervo e 
desenvolver programas de leitura envolvendo o Departamento de 
Letras e a rede municipal de Educação de Pontal do Araguaia, onde 
se inseria o campus58.

56 Houve uma ambiguidade na referência ao envio: “à Reitoria” e “à Vice-Reitoria”. 
Entendo que o envio teria sido efetuado pela Reitoria.

57 O Programa Nacional Sala de leitura (PNSL) foi criado em 1984, pela Fundação 
de Assistência ao Estudante (FAE), a quem cabia comprar e distribuir acervos e 
proceder ao repasse de recursos para a fundação das salas de leitura. Era realizado em 
parceria com as Secretarias Estaduais de Educação e com universidades responsáveis 
pela capacitação dos professores. Foi extinto em 1997, sendo suas competências 
e acervo transferidos para o FNDE. Disponível nos endereços:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pnbe.pdf. Acesso em: 4 maio 2018.
http://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/3860-hist%C3%B3ria. Acesso em: 
4 maio 2018.

58 Não foram obtidas informações sobre esse encaminhamento.

http://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/3860-hist%C3%B3ria
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Considerando que o projeto PBOL já está em tramitação 
em 1993, e intentando valorizar em tempo mais dilatado o trabalho 
da professora Sônia, para efeito do recorte temporal estabelecem-se 
os limites desta pesquisa entre os anos de 1993 e 2018, portanto, o 
histórico do Programa.

O fato de o projeto Biblioteca-Oficina de Literatura ter sido 
reformulado e se tornado um “programa”, ganhando amplas proporções, 
é muito significativo e mostra um alinhamento da professora Sônia com 
as discussões contemporâneas à época, acerca dos rumos da Extensão.

Em 1993, o campus da UFMT de Cuiabá é sede do VII Encontro 
Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão (posteriormente referido 
pela sigla FORPROEX (1993), em cuja pauta está a institucionalização 
da extensão e a concepção e desenvolvimento de políticas de fomento. 
Havia, portanto, um interesse no desenvolvimento da extensão na 
UFMT. No arquivo do PBOL, foram encontrados documentos do 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Na ordem do arquivo, o primeiro 
documento, acompanhado por uma Convocatória (1995), é o do 
Programa de Fomento à Extensão Universitária – 199559, no qual consta, 
às páginas 4 e 5, que a extensão universitária deverá ser desenvolvida 
em forma de “Programas”, englobando “projetos” desenvolvidos por 
meio de “atividades”. Para efeito do documento, os programas devem 
ser compreendidos como um “conjunto de projetos e atividades de 
caráter orgânico-institucional”, com diretrizes claras e voltadas às 
questões relevantes da sociedade; projetos, como um “conjunto de ações 
continuadas de caráter educativo, cultural, científico e tecnológico”; 
atividades, como “iniciativas de caráter educativo, cultural, científico 
ou tecnológico, a exemplo de cursos, fóruns, congressos, seminários, 

59 Sob a tutela do MEC/SESu/Diretoria de Política do Ensino Superior/Comissão 
de Extensão Universitária. Esta Comissão foi instituída pelo MEC através da SESu 
(Port. N. 265, de 01/08/1994), com o objetivo de elaborar diretrizes políticas para 
o Programa de Fomento à Extensão Universitária. (Programa de Fomento à Extensão 
Universitária – 1995, p.1).
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prestação de serviços e outros”. À página 5, há a informação de que, 
em 1995, a “SESu/MEC apoiará Programas com caráter institucional 
e ênfase interdisciplinar, na área da Extensão”, à margem da qual Sônia 
faz esquemas do conteúdo.

Outro documento, na sequência do arquivo, é o Sumário do 
documento final do VIII Encontro Regional de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras, de maio de 1994. Segundo Leonídio 
(2017), o documento final de cada encontro do Fórum é escrito a 
partir de um tema gerador. No caso deste encontro, consta no Sumário 
(1994, p. 1) os deveres da Universidade na “construção da cidadania e 
na afirmação da soberania nacional”. O documento principia tratando 
da população alijada dos processos de transformação que se operam nas 
áreas do conhecimento humano. Se se considerar que a “construção 
do conceito de cidadania” teve em sua base a prática da exclusão, é 
preciso, por conseguinte, universalizar os direitos. Nesse sentido, “na 
Universidade, ciência, arte e tecnologia, com suas funções sociais 
definidas, devem igualmente alicerçar-se nas prioridades do local, da 
região, do país”, para não se produzir “num contexto cultural alienado, 
tendendo para o simples intelectualismo.” (SUMÁRIO..., 1994, p. 
1-2). Evocando Paulo Freire (1989), afirma-se que a Universidade não 
pode considerar que o saber que produz é definitivo e desse modo será 
oferecido à sociedade. Ao contrário, “porque participa dessa sociedade, 
deve estar sensível aos seus problemas e apelos, quer através de uma 
escuta humilde dos grupos sociais com os quais interage, quer através 
das questões que surgem de suas atividades próprias de ensino, pesquisa 
e extensão.” (1994, p. 2). O caráter “público” da Universidade se efetiva 
na medida da apropriação dos bens que produz por diferentes setores 
da sociedade. Retrair-se, insular-se implica enfraquecer esse caráter 

“público” e “o significado social dos saberes nela produzidos.” Cabe à 
Extensão, “nesse particular, o decisivo papel de promover a superação 
do isolamento em que os atores sociais são mantidos [...]” (1994, p. 2).
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Não posso deixar de me reportar, nesse ponto, à consciência 
que a professora Sônia demonstra, desde o início, da necessidade de 
superação do retraimento do ICLMA, argumento presente em todos 
os projetos do PBOL. Veja-se, a exemplo, o matiz regional conferido à 
justificativa do referido projeto que encaminha à Fundação de Amparo 
ao Estudante (FAE):

A existência do Instituto de Ciências e Letras 
do Médio Araguaia neste município de Pontal 
do Araguaia, recentemente emancipado, data 
de cinco anos. No entanto, mesmo cravado no 
coração da pequena cidade, ele não vem podendo 
atuar em prol dessa comunidade, no que tange 
à leitura, devido à escassez de materiais, os quais 
não conseguem preencher sequer as necessidades 
dos acadêmicos de Letras.

O fato de que nos arredores do Instituto resi-
dem muitas crianças carentes, que freqüentam 
as escolas estaduais e municipais de 1º Grau, 
desta localidade, despertou, neste Departamen-
to de Letras, os anseios [...] de integração e de 
trabalho [...]. (Campo II – Justificativa, 1993, 
não paginado).

Ainda no documento de 1994, são apontados como impres-
cindíveis o registro e a organização de bancos de dados sobre as 
experiências exitosas com a Extensão nas universidades, a criação de 
instrumentos de divulgação dessas experiências, que constituiriam 
argumentos decisivos para a interlocução com o poder público, para 
o aumento de parcerias institucionais e para o estímulo à “criação de 
linhas de Fomento às atividades de extensão em níveis federal, estadual 
e municipal.” (SUMÁRIO..., 1994, p. 4). O Programa de Fomento 
de 1995 (p. 3) traz essas linhas de ação, com mecanismos bastante 
evidentes para o desenvolvimento regional/nacional:
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Linha I: ‘Articulação da Universidade com a 
Sociedade’, financiada com recursos oriundos 
da SESu/MEC [...].

Linha II: ‘Integração da Universidade com o 
Ensino Fundamental, crianças, jovens e adultos, 
incluindo a Educação indígena’, financiada 
com recursos oriundos do FNDE/SESu, em 
consonância com as Políticas Nacionais para 
Educação Básica [...].

Expostas algumas das principais informações do FORPROEX, 
veja-se como elas se alinham na composição do projeto do PBOL, 
e no processo de sua refacção, segundo a orientação da coordena-
dora de Extensão.

No âmbito da compreensão de que as soluções não existiam 
prontas, mas que deveriam ser construídas no cotidiano acadêmico, 
na proporção de que o homem deve ser compreendido como um “ser-
em-situação”, ser do trabalho, que age sobre o mundo, transforma-o 
e é marcado pelos resultados dessa transformação (FREIRE, 1985, 
P. 13), as bases do projeto Programa Biblioteca-Oficina de Literatura 
foram estabelecidas como uma forma de ação grupal contínua, por 
meio da qual seria possível contar com a experiência de professores 
do Departamento de Letras e da rede pública e particular de ensino, 
para partilharem seus conhecimentos em forma de projetos de 
extensão – em princípio, “oficinas”, conforme consta no item III, 

“Métodos e técnicas”:

As atividades serão desenvolvidas na forma de 
oficinas, sob a coordenação de professores do 
Instituto, de acadêmicos e de dois professores 
da Rede Pública de Ensino, que estarão à 
disposição do Programa.

Será montado um grupo de apoio, formado 
por acadêmicos, pessoas da comunidade e 
professores (da Rede Pública e do Instituto), 
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para pensarem as atividades, estabelecerem 
cronogramas de ação, realizarem oficinas, di-
vulgarem o trabalho e avaliá-lo. (Processo nº 
23108.001556/94-3, 1994, p. 3).

As oficinas seriam “aulas práticas de literatura”, dirigidas aos 
alunos de Literatura Infanto-Juvenil I e II e de Literatura do Centro-
Oeste, envolvendo leitura e análise de obras, produção de texto, 
formação de clube de leitura, atividades de encenação, declamação 
etc. (Processo nº 23108.001556/94-3, 1994, p. 14). As atividades 
não foram sistematizadas em projetos, mas apenas referidas em seus 
objetivos e denominações. Também como atividade foi considerada 
a divulgação do PBOL à comunidade extrauniversitária. A ação 
extensionista seria um canal de diálogo, reflexão e busca de soluções 
para a transformação da situação parasitária que se colocava.

À proporção que o trabalho, como um todo, fundava-se no ato 
de ler e tendo Sônia já realizado múltiplas atividades com grande êxito 
em bibliotecas, ficou deliberada a criação de uma “biblioteca-oficina”60 
de literatura no campus do ICLMA, com fundamento na “biblioteca 
popular”, de Paulo Freire, o principal teórico do projeto. Tratava-se da 
biblioteca compreendida não como um “depósito silencioso de livros”, 
mas como um polo de cultura, com acervo de obras disponibilizado 
para a população universitária e extrauniversitária, no âmbito da qual 
seriam previstas “horas de trabalho em grupo”, para a realização de 

“verdadeiros seminários de leitura, ora buscando adentramento crítico 
no texto, procurando apreender a sua significação mais profunda, 
ora propondo aos leitores uma experiência estética”, sempre tendo 
em vista o seu desenvolvimento e qualidade de vida (Processo nº 
23108.001556/94-3, 1994, p. 9). Biblioteca-oficina, então, em dois 

60 No projeto, é reconhecida a existência de outras “bibliotecas-oficinas”, tendo sido 
previstas visitas a elas, na etapa de montagem, “para colher subsídios teórico-prá-
ticos [...] para enriquecer a 2ª etapa deste projeto”, que seria a da “realização das 
atividades culturais propostas”. (Processo nº 23108.001556/94-3, 1994, p.11).
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eixos complementares, um lugar e um conceito: 1. um organismo 
vivo que suscita, com metodologias variadas, 2. uma política de 
leitura efetiva na região do Médio Araguaia. Ressalte-se, do binômio, 
o termo “oficina”, étimo latino de officina,-ae, em sentido próprio, 

“fábrica”, “laboratório”; em sentido figurado, dentre outros, “escola” 
(FARIA, 1985). Escola da diversidade leitora.

As ideias motivadoras iniciais foram definidas como meta 
e objetivos. Ficou estabelecido como meta: “Contribuir para a 
formação de leitores da “palavramundo”, buscando a melhoria de 
suas condições sócio-culturais e da educação na comunidade onde se 
encontra inserido o ICLMA.” A expressão “palavramundo” (FREIRE, 
1989, p. 8), que deixou de ser um neologismo pela força estereotipada 
de seu uso, traz a dinâmica de leitura que imbrica visão de mundo 
e texto, em apreensão recíproca capaz de ampliar a compreensão 
e participação social consciente. A educação deve oportunizar aos 
sujeitos condições de compreender a própria existência pelo potencial 
criador da “palavramundo” – liberar-se das malhas do poder opressor, 
que leva ao conformismo, à crença do sujeito na sua insignificância, 
incapacidade, precariedade de condições econômicas. Trata-se de uma 
orientação fundamental do pensamento pedagógico-político de Paulo 
Freire, que demonstrou que a escola praticava uma reprodução social 
de ideologias, de opressão dos sujeitos, considerados em seu aspecto 
passivo (“educação bancária”). Nessa perspectiva, são estabelecidos 
os seguintes objetivos para a comunidade universitária:

3.1.1. Incentivar o gosto pela leitura, concebendo-a como 
veículo capaz de resultar em conscientização, questionamentos e 
libertação do homem.

3.1.2. Dar maior praticidade às aulas de Literatura 
Infanto-Juvenil I e II e de Literatura do Centro-
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Oeste, criando este espaço, voltado para a arte 
literária, em seus diversos níveis (infantil, juvenil 
e adulto) e instâncias (regional, nacional);

3.1.3. Viabilizar programas de leituras de 
acadêmicos e de professores do Instituto, 
assistindo-os e cedendo o espaço e o material 
de leitura da Biblioteca-Oficina.

e para a comunidade estudantil de 1º e 2º graus:

3.2.1. Desenvolver programas de leitura, em 
parceria com a prefeitura de Pontal do Araguaia, 
Barra do Garças, Aragarças, General Carneiro, 
Torixoréu e outros, com vistas ao atendimento 
da comunidade escolar de 1º e 2º graus, da rede 
pública de ensino;

3.2.2. Promover oficinas literárias, buscando a 
participação dos docentes da região, no projeto 
de desenvolvimento do hábito de leitura;

3.2.3. Desenvolver programas de leitura, visando 
o atendimento à comunidade escolar de 2º grau 
da região. (Processo nº 23108.001556/94-
3, 1994, p. 10).

A coordenação do Programa foi definida para duas frentes, 
a do 1º Grau, sob a responsabilidade de Sônia Rezende, e a do 2º e 
3º Graus, nas mesmas condições, de Hilda Magalhães, que acabou 
integrando o projeto nessa fase de elaboração61. Os demais professores 
do Departamento que tivessem condições, iriam contribuir com 
oficinas de leitura.

61 Resultou importante a colaboração de Hilda, que teve seu nome incluído nas duas 
versões do projeto. O fato de ser titulada, algo menos comum naquele momento, 
também conferiu uma distinção ao projeto, sobretudo para o encaminhamento 
às instâncias superiores.
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O projeto Biblioteca-Oficina de Literatura é recebido na Pró-
Reitoria na data de 21 de fevereiro de 1994. No despacho (02/03/1994), 
a Profa. Raquel Quadros aponta nele algumas fragilidades, sugerindo, 
inclusive, uma reunião entre os coordenadores e a CODEX para as 
devidas orientações (p. 16-17): a inexistência de documentação de 
convênio firmado entre três níveis institucionais, o MEC, a UFMT 
e as municipalidades, e a necessidade da “assinatura desse convênio 
onde constem as obrigações financeiras de cada convenente”, para 
a “exeqüibilidade da proposta”; questiona a necessidade de doação 
e tombamento de obras para o acervo, considerando que a ação era 
da própria UFMT; indica a informação ambígua do local onde seria 
instalado o Programa, ora como “definição de sala”, ora “construção 
de prédio” (Proc. nº 23 108 001-556/94-3, 2014, p. 16).

Em atendimento ao despacho, a professora Sônia esclarece 
(resposta em 25/03/1994) que o Programa irá funcionar provisoriamente 
num barracão de madeira, que já estava em reforma, enquanto se 
aguardava “a construção de uma área de 800m2, prometido pelo 
MEC, bem como a liberação do acervo de 12.000 títulos, também 
doados pelo MEC” (Proc. nº 23 108 001-556/94-3, 2014, p. 17); 
sobre o tombamento, reconhece a sua desnecessidade; sobre os 
convênios, havia dois em tramitação, um deles entre a Universidade 
e Municipalidades, “para transporte e merenda dos participantes das 
atividades”, outro, com a Secretaria de Educação, para a liberação de 
dois professores da rede estadual de ensino, para atuarem no Programa.

Com a perspectiva desse retorno do MEC, a adesão da 
comunidade à ideia do Programa, entre outras, o projeto é inteiramente 
reelaborado. Os objetivos são apresentados com maior precisão e 
alcance no sentido da integração, assessoria, subsídio de materiais 
didáticos, trabalho com várias linguagens artísticas. Para a consecução 
dos objetivos, é apresentado o plano de trabalho do 2º semestre/94: 
onze ações para o 1º grau; quatro para o 2º e 3º, com indicação dos 
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respectivos executores, população alvo e carga horária. Além das ações 
relativas ao ensino, foram previstas a fundação de um jornal para 
divulgação das atividades, feira de livros, concurso de declamação, 
teatro, lançamento de livros e noite de autógrafos. Em anexo ao 
projeto do Programa, foram colocados os projetos de cada ação. “Em 
suma”, informa a professora Sônia acerca desse ousado Programa na 
nova justificativa, a tentativa será a de “promover a “gostosura” e a 

“volúpia” de ler por prazer, como já dizia Fanny Abramovich [...].” 
(Proc. nº 23 108 001-556/94-3, 2014, p. 19).

Ao término de um quadriênio de trabalho, seria “feita uma 
avaliação e um estudo dos resultados, para que se possa pensar em 
dar prosseguimento à proposta do Programa.” (Proc. nº 23 108 
001-556/94-3, 2014, p. 17).

O parecer final é dado no início do segundo semestre, e nele 
ainda constam objeções da coordenadora, não obstante reconheça 
o mérito da ação:

Como programa é uma ação valiosa, porém 
a distribuição das responsabilidades não é 
equitativa. Sugerimos que, para o próximo ano, 
ela seja enviada ao FNDE62.

Uma vez que para cada ação existe um processo 
individualizado, esta coordenação fará, para 
cada um, uma análise específica. (1994, p. 23).

 09. Julho.1994.

 Raquel Quadros

Obs: Com relação ao material de consumo, a 
Profa. Sônia, via contato telefônico, se encarregou 

62 A coordenadora sugere o envio para o FNDE (Fundo para o Desenvolvimento 
da Educação), órgão do MEC responsável pelo repasse de verba aos municípios 
para construir, reformar, equipar e manter as escolas públicas. Entretanto, o que 
encontramos nos arquivos do PBOL foi o projeto elaborado para a FAE.



175

de proceder um enxugamento e em seguida 
remeter-nos a lista.

 10. Julho.1994.
 Raquel Quadros

Coordenadora de Extensão

 CODEX/PROACE

O procedimento adotado desde o início – um projeto para 
cada ação, que implicou na decisão de fazer “para cada um, uma 
análise específica”, marca o procedimento burocrático que sempre 
exigiu grande parte da carga horária de cada coordenador geral do 
PBOL, fator que demandará, muitos anos mais tarde, um outro 
modo de realização dos projetos, sem essa figura nuclear.

A Pró-Reitora solicita o “enxugamento” do material de 
consumo. A PROACE era um órgão com exíguos recursos. Na 
Resolução CONSEPE Nº 15, de 26/06/1995, vários artigos enfatizam 
a busca de parcerias externas para a realização dos projetos, como no 
10º: “Para efeito de considerações e possível apoio financeiro e material 
por parte da PROACE, a análise das propostas apresentadas levará 
em conta os seguintes aspectos [...]:[...] f. participação financeira de 
fontes externas à UFMT”; e no 16º: “As atividades de extensão, no 
âmbito da UFMT, buscarão ser autofinanciáveis, podendo a PROACE, 
quando necessário, atuar de forma subsidiária e complementar, dentro 
de suas possibilidades orçamentárias.” No entanto, necessitando 
garantir a realização dos projetos, fornecia material didático. Se fosse 
inserida solicitação de algum outro recurso, o projeto era devolvido 
para ser refeito nesse quesito.

Nossa reação à observação acerca do “enxugamento”, porque 
se tratava de um mínimo de material para o desenvolvimento de um 
trabalho dilatado, foi de desapontamento. Não sentimos por parte 
da Coordenação de Extensão, mesmo diante do reconhecimento 
do mérito do projeto, um empenho para a sua consecução, nem 
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mesmo uma indicação de que o referendaria, no envio às instâncias 
de financiamento, o que, de fato, não ocorreu. À custa de cumprir o 
compromisso assumido com o PBOL, Sônia fez várias tentativas de 
obtenção de recurso, pelo envio de projetos a órgãos governamentais 

– MEC, FAE, e instituições, como a Fundação do Banco do Brasil 
(1994) etc. No entanto, num relatório bastante minucioso63 sobre as 
ocorrências do segundo semestre de 1994, organizado com sumário, 
Sônia relaciona as doações recebidas, provenientes de “solicitações 
feitas via ofício, por telefone ou pessoalmente” (p. 5), da Fundação 
Roberto Marinho – pelos projetos Viagem da Leitura e Ciranda de 
Livros, pelas editoras e escritores, totalizando 81 (oitenta e um) livros 
de literatura infantil e juvenil, acervo de valor inenarrável, vivificado 
por milhares de leitores.

Vislumbrando à distância esse percurso, concluo que Sônia 
Rezende foi uma visionária no seu tempo. Sem se abater com as 
dificuldades, que continuaram existindo, juntamente com sua equipe, 
já em 1993, antes que fosse lançado o Manifesto da UNESCO (1994), 
e bem antes do que o fariam documentos como a segunda LDBEN 
9.394, de 1996 (BRASIL, 1996), e dos PCN (BRASIL, 1997), nos 
quais há uma valorização da biblioteca escolar como um lugar de 
aprendizado e estímulo à leitura, criaram um projeto vanguardeiro 
de biblioteca, no isolado Pontal do Araguaia, dentro de um estado 
tido como periférico, de tal modo engendrado que, décadas passadas, 
mesmo com outra infraestrutura, suas bases se mantiveram, e seus 
objetivos continuaram sendo cumpridos.

Ainda, parametrizando o modo como foram se desenvolvendo 
as atividades de leitura no PBOL com outros projetos governamentais, 
como o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), de 1997, 
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de 

“promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e 

63 Documento de arquivo, sem endereçamento.
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professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, 
de pesquisa e de referência”64, pode-se constatar a maturidade e 
eficácia daquele, em detrimento deste, que não se organizou como 
uma política de circulação e atividades de leitura, mas somente 
procedeu a uma distribuição de livros, que em grande parte acabou 
sendo subaproveitada. Novamente o contrassenso: enviar livros para 
onde, se não havia bibliotecas, quiçá bibliotecários, para cuidar dos 
acervos? Por outro lado, ainda, nas escolas com bibliotecas, não 
houve um trabalho de “dinamização de leituras, reflexo da pouca 
parceria ou da pouca aproximação entre bibliotecários e professores.” 
(GARCEZ, 2007, p. 28, apud SILVA, 2011, p. 497-8).

2.1.2 A implementação do Programa

Cada ação desenvolvida numa instituição, ou em qualquer 
outro órgão, com alocação de recursos humanos, físicos, financeiros, 
constitui-se como um modo de coadministrá-la. Esta é uma maneira 
de compreensão que chama à responsabilidade todo integrante/
proponente de ações, para o desenvolvimento de uma “gestão 
conjunta”. Tal foi a denominação dada pela Professora Braulina 
Silva Morbeck, conforme relata em entrevista concedida no ano de 
199365, ao plano de trabalho que acompanha a indicação do seu nome 
para a direção do Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, 
nesse período, no qual constava a implementação de dois programas: 
o PBOL, de responsabilidade do Departamento de Letras, e outro, 
de caráter interdepartamental, o Programa Universidade Aberta66, 

64 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola. 
Acesso em 3: mar. 2018.

65 Entrevista concedida a Marinete Luzia Francisca de Souza em 2003, para fins 
de realização de projeto de iniciação científica sobre o PBOL.

66 Segundo os mentores deste Programa, dentre eles Hilda Magalhães, sua criação se 
deu como “um mecanismo de incentivo às atividades de extensão naquele Instituo, 
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criados mediante a premência de atualização teórica, técnica, de 
conexão entre teoria e prática das licenciaturas do instituto e da 
comunidade extrauniversitária em geral.

Eleita, e com essa diretriz, a professora Braulina envidou 
inúmeros esforços para implementar o PBOL, procurando atender as 
frequentes solicitações da Sônia, que dia a dia ampliava a demanda67.

Como se tratava de um Programa com muitos projetos e de 
longo alcance temporal, 1994-98, era necessário compor uma boa 
equipe de trabalho. Para tanto, a Professora Braulina, com a ajuda da 
Reitora, Luzia Guimarães, conseguiu firmar convênio com a Secretaria 
de Estado de Educação para a liberação de dois professores da rede 
pública estadual de Barra do Garças, de competência e dedicação 
reconhecidas, indicados pela Sônia, os professores Orlandina Marques 
de Farias e Nilmar Carvalho de Aquino, aquela, permanecendo 

visando à melhoria das condições sócio-econômico-culturais das comunidades 
de Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia”, em 1993 (Conf. Res.008/
PROACE/95, com efeito retroativo a 01/08/1993). Os professores Lívia Lopes 
Azevedo, do curso de Matemática, Olegário Rosa de Toledo, do curso de Biologia, 
Hilda Magalhães, de Letras, compõem a primeira coordenação deste Programa.

67 Considerando o período que estive no campus, ressalto o apoio (em diferentes 
amplitudes) dado ao PBOL pelos diretores que sucederam a professora Braulina: 
professor Émerson Ramos de Souza (in memorian), falecido durante a gestão, 
sendo substituído pela professora Braulina, que concluiu o tempo do mandato; 
os professores Paulo César Vênere, José Pessoa; pelos chefes de Departamento e 
coordenadores de curso, José Nogueira de Moraes, Rosilene Lopes Rocha Cardozo, 
Maria Celeste Saad Guirra, Raimunda Batista, Selma Vieira, Iracema Ramalho. E 
muitos deles, de algum modo, assistiam ou participavam das atividades, ou levava 
filhos e parentes para participar; ainda, várias servidoras técnicas desenvolviam 
oficinas. Por exemplo, no Proc. 23108.007137/94-2 (p. 05), estão previstas ofi-
cinas com Gláucia M. Rocha Olivieri (in memorian), Eloisa de Oliveira Lima e 
Joselina Barbosa dos Santos. Faz-se menção especial aos que auxiliaram, atendendo 
a demanda em suas respectivas funções, na implantação do Programa – Eloisa 
de Oliveira Lima, Dalva Sabino Nunes, Gláucia M. Rocha Olivieri, Joselina 
Barbosa dos Santos, Agenor Moreira Nery, Eurípedes Ferreira, Aragarcito Messias 
de Oliveira, José Bonfim, Éder Martin Lopes. Frisa-se ainda o apoio frequente 
da Subseção Sindical da ADUFMAT, com menção destacada para os professores 
Admur Severino Pamplona e Adenil da Costa Claro.
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oficialmente na coordenação do Programa até o ano de 2002 (por 
renovação periódica do convênio), ambos dispensados das cargas 
horárias das respectivas unidades escolares. Além deles, foram 
conseguidas bolsas na modalidade Extensão, concedidas pela Pró-
Reitoria de Extensão, para graduandos auxiliarem nas atividades, 
ao mesmo tempo em que integravam os projetos, qualificando 
seu aprendizado.
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 Figura 2 - Documento de cessão dos professores Nilmar e Orlandina para 
dedicação exclusiva ao PBOL

 Fonte: Orlandina Marques de Farias/Arquivo do PBOL

Além da equipe, que desenvolveria projetos e daria suporte às 
atividades de difusão, cursos, eventos artísticos, nas questões burocráticas e 
financeiras, foram envolvidos no trabalho, como mencionado, professores 
da UFMT e das redes pública e particular de ensino, alunos da disciplina 
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Documento de cessão dos professores Nilmar e  Orlandina

Além da equipe, que desenvolveria projetos e daria suporte às atividades de difusão, 
cursos, eventos artísticos, nas questões burocráticas e financeiras, foram envolvidos no 
trabalho, como mencionado anteriormente, professores da UFMT e das redes pública e 
particular de ensino, alunos da disciplina Literatura Infanto-Juvenil do ICLMA, alunos 
do Curso de Magistério (substituído pelo Normal Superior) da EE Senador Filinto Müller, 
e pessoas da comunidade interessadas em literatura infantil e juvenil.

Vencidas algumas etapas, o Programa necessitava de uma sede para abrigar o 
acervo de obras literárias, o material de apoio e receber as crianças e os adultos para as 
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Literatura Infanto-Juvenil do ICLMA, alunos do Curso de Magistério 
(substituído pelo Normal Superior) da EE Senador Filinto Müller e 
pessoas da comunidade interessadas em literatura infantil e juvenil.

Vencidas algumas etapas, o Programa necessitava de uma sede 
para abrigar o acervo de obras literárias, o material de apoio e receber as 
crianças e os adultos para as atividades. No aguardo da construção de um 
espaço mais adequado, consoante o trâmite do processo de solicitação, 
Sônia pleiteou e obteve licença para usar um barracão de madeira, com 
403,60 m2, com uma área aberta, dois banheiros e um cômodo fechado, 
que servia de alojamento e depósito, feito pelos operários que trabalharam 
na construção do campus, concluída em 1988, em Pontal do Araguaia.

Conforme a professora Braulina Silva Morbeck, o anúncio 
e a solicitação da licença para o uso desse local se deu com um 
contagiante entusiasmo:

[...] Sônia chegou em minha sala, junto com a 
professora Orlandina. Nessa época, a Orlandina 
ainda trabalhava na Escola Irmã Diva Pimentel. E 
elas chegaram e falaram: ‘Tivemos uma ideia. Se 
o problema é o local, nós encontramos o local.’ E 
me falaram daquele barracão, que era um canteiro 
de obras de quando foi construído o prédio, o 
instituto. Elas falaram: ‘com alguns arranjos, nós 
podemos fazer uma senhora biblioteca!!!’ Eu 
acho que em menos de um mês estávamos assim, 
brilhando. Chamava atenção porque elas deram um 
colorido para aquilo lá. E o Programa passou a ser 
a animação do instituto. (SOUZA, 1993, p. 20).

A equipe e voluntários pintaram e decoraram criativamente o 
barracão com material reciclado – cabos de vassoura que viraram jogos de 
palitos, garrafas vazias viraram jogos de boliche e de argolas, latas de tinta 
viraram vasos, gravuras foram transformadas em quadros e painéis, baldes 
em cestos, pedaços de madeira em jogos de dominós, quebra-cabeças e 
até na casa sem teto, do Vinícius de Moraes. Constituíram mobiliário 
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algumas mesas, cadeiras, feitas em grande parte com aproveitamento de 
material que ali estava – madeiras, pregos, tinta etc., por um funcionário 
da universidade, que cuidava da limpeza e manutenção do campus, 
solícito e habilidoso, Sr. Agenor Moreira Nery. Ele foi “promovido” a 
faz-tudo no que respeitava à parte física do barracão68. Foram ganhos, 
ainda, um tapete, almofadas, uma máquina de escrever, um armário 
de aço antigo, estantes improvisadas para os livros e gibis e, anos mais 
tarde, vários bancos compridos (mais ou menos 3m), de madeira, para 
acomodar o público, que se sentava no chão mesmo, ou ficava de pé 
nos encontros. Mas isso não era problema, pois o barracão era lavado 
diariamente, primava pela organização e limpeza.

A ocupação do espaço se deu de modo a interagir com a leitura 
e favorecê-la. O cômodo, por ser um espaço fechado, foi aproveitado 
para guardar documentos, livros e brinquedos. Estes, todos os dias, 
eram levados para fora, ocupando uma divisão imaginária de espaços, 
divididos por traços coloridos e desenhos no chão, como nas brincadeiras 
de “amarelinha”, de “casinha”, quando as crianças delimitam territórios 
fazendo riscos no chão e obedecendo a esses limites, o que compõe as 
regras da brincadeira. Além dos traços, também auxiliavam na divisão 
alguns objetos de decoração. Os espaços foram definidos assim: Gibiteca, 
Brinquedoteca, Biblioteca, um palco de madeira para apresentações, com 
uma divisória de plástico preto ao fundo, funcionando como bastidor 
e, atrás, um sucatário.

A transformação do espaço foi tal que inspirou a produção de 
muitos textos, de vários gêneros, como a de Rita Lourdes Beine69, em 
versos70, em que descreve o anonimato e inércia do barracão,

O barracão de madeira
parecia não ter eira

68 Mais detalhes acerca da organização do barracão serão dados posteriormente.
69 Professora de rede pública de Ensino de Barra do Garças, membro do Grupo 

Abracadabra: Contadores de Histórias.
70 Poema “Metamorfose”, publicado no Jornal Contato Universitário. I. p.07, 1997.
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nem beira
parecia um ser inerte
que não despertava a
curiosidade
de quem subia
de quem descia
de quem vinha
de quem voltava.

e o sopro vital que recebe:

Repentina e
inesperadamente
o barracão de madeira
abre os olhos.
Mostra-se receptivo
e muito ativo
Desperta a curiosidade
de quem sobe
de quem desce
de quem vai
de quem volta.
O barracão de madeira
agora tem volta.
O barracão de madeira
agora tem vida
e orienta as vidas
que por ali passam,
desavisadas
desprotegidas
que buscam socorro.

Em 2002, o escritor e ilustrador Luís Camargo71, convidado 
para participar do projeto Tarde Literária, no contexto da III Semana 
de Letras do ICLMA, em visita ao Barracão, comentou:

71 A vinda de Luís Camargo foi financiada pela Fundação Itaú Social. Na ocasião, 
ele trouxe uma média de 300 livros de poemas para doação. Disponível em: https://
itausocial.org.br. Acesso em: 8 mar. 2018.
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Conheci o espaço, os brinquedos e os livros e 
fiquei encantado com a reciclagem da sucata 
em brinquedos muito divertidos, educativos, 
criativos e baratos! Uma iniciativa que carece de 
um pouco mais de apoio. É uma pena que no 
Brasil seja tão difícil juntar garra, competência 
e verba... Não dá só pra ter competência e garra, 
vontade e entusiasmo, sem uma pequena verba 
para atualização de acervo... (por outro lado, 
acervo sozinho não adianta, é preciso capacitar 
os professores, dar um empurrãozinho, mostrar 
como se faz)... (e-mail de 05/11/2002).

A fala do artista encontra fundamento no conhecido fato de os 
projetos do PBOL não receberem financiamento, embora várias tentativas 
tenham sido feitas para essa finalidade. Como antecipara Hilda Magalhães, 
a Universidade e os órgãos de fomento priorizavam a pesquisa para a 
destinação de recursos. Daí o papel fundamental do FORPROEX na 
valorização da Extensão e empenho em seu financiamento.

Nesse sentido, a gestão financeira do PBOL é realizada a partir de 
recursos provenientes de doações, em gênero (livros, lanches, traslado de 
pessoas, catálogos de livros, blocos de anotações, brinquedos etc.), espécie 
(irrisória), taxas de inscrição de algumas de suas atividades, pequenas 
promoções, como vendas de camisetas etc., bolsas na modalidade 
Extensão. O Departamento de Letras fornecia cópias, um recurso 
extremamente importante para a realização dos projetos, sobretudo 
pela exiguidade de livros, e de toda a parte burocrática do Programa. 
A Pró-Reitoria de Extensão forneceu material para expediente (papel, 
cola, envelopes, filmes e revelações etc.) somente por algum tempo. Esse 
material passou a ser fornecido pelo próprio Instituto, com anuência da 
direção. No mais, a sustentação era feita com material alternativo (o que 
já era uma de suas propostas). Em relação a equipamento tecnológico, o 
PBOL contou com um com computador muito antigo, doado por um 
dos departamentos, pouco usado por falta de condições. Quando havia 
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necessidade de uso de vídeo, TV, computador, impressora, aparelho de 
som, estes eram tomados de empréstimo aos Departamentos.

O PBOL recebeu um pequeno recurso do CNPq quando, em 
2003, tornou-se objeto de pesquisa no contexto de um projeto maior 
desenvolvido por professores do Departamento de Letras, intitulado 
Arte, discurso e prática pedagógica: múltiplas vozes sobre/no Curso de Letras/
ICLMA/UFMT, comentado adiante. O que, por conseguinte, garantiu 
a implantação e sobrevida do PBOL foi o recurso humano: sucessivas 
coordenações de professores do Departamento de Letras, comprometidos 
com as letras literárias; alunos bolsistas e voluntários; docentes da rede 
pública afastados por convênio. Em resumo, a gestão didático-pedagógica 
do PBOL tornou-se possível pela circulação das vontades, idealismo, 
crença e trabalho espontâneo. Surge, assim, fadado ao êxito.

2.2 COMEÇA O TRABALHO (1994-1995)

No campus, muitas pessoas já sabiam do Programa bem antes 
de ele ser iniciado. Sônia conseguia contaminar alunos e colegas com 
seu entusiasmo. No primeiro semestre de 1994, já constituíamos um 
grupo de docentes com o propósito de integrá-lo. Fermentando as ideias, 
fomos participar do VI Simpósio Nacional de Literatura Infantil na 
UFG, no mês de maio daquele ano. Além do contato com escritores de 
literatura infantil e juvenil, assistimos à apresentação do Grupo Gwaia: 
contadores de histórias, em quem encontramos inspiração para criar, no 
retorno, o nosso próprio, o Grupo Abracadabra: contadores de histórias, 
que se tornou o mais consistente, duradouro e encantado trabalho do 
PBOL, responsável direto pela formação de milhares de leitores.
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Foto 28 – Simpósio Nacional de Literatura Infantil (Goiânia-GO- 1994) 
Grupo com a escritora Ângela Lago.

 Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL

 Foto 29 – Simpósio Nacional de Literatura Infantil (Goiânia-GO- 1994) 
Grupo com a escritora Sylvia Orthof

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL
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O nome do Grupo foi pensado com cuidado, de maneira a fazer 
interagir seus objetivos. A sugestão vencedora foi “Abracadabra”, pelo 
sentido mágico, misterioso, com poder metamórfico, cuja pronúncia 
impressiona pelos sons com que é formada, composta unicamente pela 
vogal /a/ que necessita de abertura total da boca para ser falada, e tornada 
mais forte pela repetição de encontros consonantais /br/e sons oclusivos 
/b d k/. Na tradição dos contos de fadas, é sempre pronunciada por 
pessoas dotadas de poderes sobrenaturais, magos, feiticeiros, bruxas para 
reverter feitiços etc.. Outra motivação da escolha foi a referência muito 
antiga dessa palavra que encontramos, na ocasião, num recorte do Jornal 
O Popular (sem nenhuma informação bibliográfica), explicando que

[...] na Idade Média, tempo em que a magia estava 
na moda, a palavra abracadabra andava na boca e 
pescoço das pessoas. Muita gente acreditava que ela 
curava doenças e abaixava a febre. O ritual de cura 
era feito assim: colocava-se no pescoço do doente 
um amuleto em forma de triângulo, com a palavra 
abracadabra gravada. Dizem que o amuleto fazia 
as forças do mal, que estavam causando a doença, 
desaparecerem para sempre. Abracadabra é uma 
palavra que veio do hebraico Abreg ad nabra e 
tem um significado meio tenebroso: ‘arremessa 
teu raio na morte’.

Para a cura, deveria ser usado um amuleto, pendurado no 
pescoço, com a palavra “Abracadabra” escrita em forma de cone72. Em 
relação aos contadores de histórias, o Grupo levaria o alento, a alegria, 
o prazer, por meio das experiências de vida transformadas em arte, que 
nos amadurecem, porque com elas podemos compreender as nossas 

72 São muitas as origens atribuídas a esta palavra. Na vertente apresentada, tem-se 
notícia de que a primeira referência à palavra “Abracadabra” foi feita num tratado 
médico escrito em versos, intitulado “De Medicina Praecepta”, no governo de 
Septímio Severo (séc. II d.C.), pelo médico Serenus Sammonicus, ao imperador 
de Roma Caracala, prescrevendo que o imperador fizesse uso de um amuleto com 
a palavra escrita num cone vertical para obter a cura.
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próprias, as de outrem, o que nos permite desenvolver o sentimento de 
tolerância, solidariedade, altruísmo (CANDIDO, 2004), melhorando 
a alma, as relações.

A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R
A B R A C A D A B
A B R A C A D A
A B R A C A D

A B R A C A
A B R A C
A B R A
A B R
A B
A

Escolhida a palavra-chave, a equipe entendeu que deveria manter 
a palavra “grupo”, de “grupalidade”, de “troca”, que gera o desdobramento, 
o que cada um pode colocar de si, o que cada um tem, o que gosta de 
desenhar, de falar, de contar causos à moda antiga, na modulação da 
voz, ou mais moderna, com o corpo, fazendo gestos, num autocontágio 
em que todos acabam aprendendo muito: “Grupo Abracadabra”. E 
o que faz o “Grupo”? Esse fazer deveria aparecer no título, em letras 
maiúsculas. Ficou, então, Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias. 
Grafamos “histórias” com H, porque já havia sido desconsiderada a 
diferenciação de “estória” como sendo algo imaginário e “história”, como 
fato real. Começamos a estudar as histórias para as sessões de contação 
e também teorias para aprimorarmos a técnica, como a de Paulo Freire, 
em A importância do ato de ler (1982); da Fanny Abramovich, Literatura 
infantil...gostosuras e bobices (1989); Betty Coelho, Contar Histórias: 
uma arte sem idade (1986); da Vânia Maria Resende, Literatura Infantil 
& Juvenil: vivências de leitura e expressão criadora (1993), entre outros. 
Esta professora da UFMG, inclusive, fez uma oficina, promovida pela 
Secretaria de Educação do Estado, para professores de Barra do Garças, 
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antes da fundação do PBOL. Mas, foi sobretudo com o livro da Betty 
Coelho que o Grupo aprendeu detalhes importantes para organizar as 
sessões de contar histórias, como a escolha da história por faixa etária e 
interesse, o estudo estrutural das narrativas como forma de compreensão 
do seu funcionamento e memorização, o modo como pode ser explorada, 
o uso da música complementando a narrativa, formas de apresentação 
de histórias e atividades que podem ser feitas a partir delas. Dentre 
esses, chamou-nos a atenção, em princípio, a importância de preparar o 
ambiente para contar histórias – a duração, o silêncio, as interferências, a 
conversa antes e depois da narrativa, para que a atividade tenha pleno êxito.

Para o amadurecimento dos seus membros, para o enriquecimento 
das atividades, o PBOL procurou trazer profissionais com experiências 
diversificadas para fazer oficinas, minicursos etc., e também beneficiar-
se de atividades promovidas por outros projetos no ICLMA. Dentre 
elas, houve um encontro para diretores, promovido pelo Universidade 
Aberta, Programa coordenado pela professora Lívia Lopes Azevedo 
(Departamento de Matemática) e por mim, em março de 1995, para 
o qual foi convidada uma musicoterapeuta, Elcione de Lima, de 
Uberlândia/MG. Ela fez uma oficina de música, com dinâmicas de canto 
e instrumentos musicais, que animou a todos. Após essa oficina, algum 
tempo mais tarde, o Grupo Abracadabra criou a bandinha rítmica, numa 
oficina feita pela então responsável pela biblioteca do ICLMA, Gláucia 
Rocha Oliviéri, chamada Transformando sucata em brinquedo. A partir 
daí, o Grupo, que sempre cantava com as crianças, passou a fazê-lo com 
instrumentos construídos com sucata – tambores, claves (pauzinhos), 
pandeiros, cocos, assobios, lixas, xilofone de garrafas com água, triângulo, 
reco-reco, afochê e chocalhos de vários modelos. Para a manutenção dos 
instrumentos e construção de outros, a equipe do PBOL contou com 
o professor Eliel Ferreira da Silva que, de início, desenvolveu a oficina 
Montando uma brinquedoteca. Ressalta-se a importância desse trabalho, 
consonante com a política de aproveitamento de materiais do PBOL, 
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para enriquecer um dos espaços permanentes no barracão, que recebeu 
este nome, Brinquedoteca.

Com base numa letra sugerida por Betty Coelho (1986, p. 53), 
com algumas alterações, em um dos encontros o Grupo criou sua música-
tema, e passou a cantá-la em todas as apresentações, antes de começar 
a contar as histórias. Foi uma manhã inteira para criar a melodia, nota 
a nota, no órgão eletrônico da universidade, cuja partitura ficou assim:

 Figura 3 – Partitura da música-tema do Grupo Abracadabra, criada 
pelo próprio grupo.

 Fonte: Orlandina Marques de Farias/Arquivo do PBOL
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Desde aquela época, o Grupo manteve um encontro semanal 
de 4h, num período de março a dezembro, para estudar, preparar 
materiais, ensaiar, fazer apresentações nos mais variados lugares e 
receber escolas e membros da comunidade para sessões de contação 
de histórias, permeadas com músicas, brincadeiras e horário de leitura 
de livros e gibis.

Foi criada no PBOL uma infraestrutura funcional de trabalho, 
graças à disponibilidade de veículos de transporte da Universidade, dos 
brinquedos confeccionados, dos livros e gibis adquiridos, que eram 
levados para todas as atividades. No início de cada período letivo, 
eram encaminhados ofícios para as escolas da região e outras entidades, 
comunicando que estavam abertas inscrições para a participação nos 
projetos e colocando-os à disposição da comunidade, para serem 
desenvolvidos nas unidades escolares ou abertos à participação na sede 
do PBOL. Os pedidos deveriam ser encaminhados de acordo com 
um cronograma que previa encontros para estudo, seleção de textos, 
preparação de material, ensaios, apresentações internas e externas e 
avaliação de atividades.

A primeira apresentação do Grupo Abracadabra foi no curso 
para auxiliares de bibliotecas “Como montar uma biblioteca infanto-
juvenil”, um outro projeto do PBOL, no dia 01 de agosto de 1994.

Oficialmente, então, o trabalho do PBOL começou no segundo 
semestre de 1994. Mas já havia projetos sendo executados desde o 
primeiro. À equipe permanente, Sônia, Orlandina e Nilmar, competia, 
além de todo o trabalho logístico, desenvolver o trabalho com o Grupo 
Abracadabra, oficinas, juntamente com professores do Curso de Letras; 
professores da SEDUC e graduandos da disciplina Literatura Infanto-
Juvenil, com propostas didáticas embasadas em obras infanto-juvenis, 
sob a responsabilidade da professora Sônia.

Foram realizadas nove oficinas, cinco no campus do ICLMA, 
e quatro em escolas públicas, para alunos do ensino fundamental e 
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do antigo Magistério, professores e auxiliares de biblioteca de Barra 
do Garças, Pontal do Araguaia, General Carneiro e Aragarças-GO.

Observando-se o conjunto dessas oficinas inaugurais, é possível 
verificar uma coesão entre elas, no modo como fazem circular teoria 
e prática lúdica de leitura: orientação de montagem de biblioteca; 
trabalho com linguagens artísticas diferenciadas – teatro, quadrinhos, 
poemas, narrativas, provérbios, do erudito ao popular e folclórico, com 
o objeto livro, gibi, ou com a construção de material pelos participantes 
(fantoches, livros etc.), visando despertar o prazer, o interesse pela 
leitura e o conhecimento das várias linguagens artísticas.

 Foto 30 – Orlandina, Nilmar (fantasiado de bruxa), Sônia (1994)

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL
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Foto 31 – Professores participantes do Programa e filhos

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL

Ainda, uma oficina realizada pela Sônia, sobre um assunto que a 
incomodava sobremaneira – Por uma leitura libertadora do livro didático, 
na qual procede à discussão crítica sobre a função lúdica e social da 
literatura, sobre as imposições do livro didático, apresenta propostas e 
conduz os participantes a elaborarem suas próprias propostas de leitura.

Tendo em vista a necessidade de divulgar as ações do Programa, 
sobretudo para levar ao conhecimento de um público maior e estimular 
a sua participação, foi criado o Jornal Contato Universitário, com 
tiragem semestral, com o expediente de Sônia, Nilmar e graduandos, 
um deles com experiência em diagramação. O Jornal era impresso na 
gráfica da universidade, em Cuiabá.

Em pouco tempo, por essa iniciativa pioneira e ampla, o 
trabalho obteve ótima repercussão e resultados, como atesta, naquele 
período, a assessora pedagógica da SEDUC, Beloni Eliza Ceretta:
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Foi uma coisa inovadora para nós. Nós não 
pensamos numa atividade desse nível. A Secretaria 
de Estado de Educação, a assessoria, as escolas 
estaduais, num primeiro momento foi, assim, 
a convite. Eu acredito que o primeiro ano foi 
uma experiência. Mas posterior a isso a gente 
já sentiu como uma atividade que teria que ter 
continuidade. (SOUZA, 2003, p. 24)

Com preocupação constante com o registro fotográfico73 e 
o cuidado de guardar materiais produzidos nas oficinas, ao final do 
semestre a equipe já conta com ferramentas para organizar a I Mostra 
de Trabalhos da Biblioteca-Oficina de Literatura, e uma agenda de ações 
a serem executadas no ano seguinte.

Sempre com a intenção de estender o benefício do Programa 
a um maior número de pessoas e intentando captar recursos através 
da divulgação do trabalho, a equipe nunca perdia oportunidade de 
participar de seminários, congressos, reuniões científicas.

Uma grande oportunidade se apresentou quando a UFMT/
Cuiabá sediou a 2ª Reunião Especial da SBPC (Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência), na semana de 24 a 28 de abril de 1995. 
Sônia e alguns professores de sua equipe, Orlandina, Nilmar, Helena 
Maria Azevedo e Luciana Maria Miani, resolveram participar da SPBC 
Jovem, uma das atividades do evento organizada para estudantes do 
ensino básico, que ambicionava reunir este público com pesquisadores 
e seus trabalhos científicos, com os conhecimentos gerados, ativando 
neles o interesse pela ciência, tecnologia e inovação74. Eu iria participar 

73 Uma das orientações importantes do FORPROEX. As condições de registro 
fotográfico eram bastante morosas: a equipe do PBOL recebia alguns filmes da 
Pró-Reitoria de Extensão, tirava as fotografias e os reenviava para lá, a fim de que 
fossem revelados. Era motivo de alegria a chegada das fotografias. E lamentava-se 
muito quando as fotos apareciam desfocadas, tremidas, pela perda do registro.

74 Disponível em: http://portal.sbpcnet.org.br/eventos/2a-reuniao-especial-em-
-cuiabamt/ Acesso em 18.maio 2018.

http://portal.sbpcnet.org.br/eventos/2a-reuniao-especial-em-cuiabamt/
http://portal.sbpcnet.org.br/eventos/2a-reuniao-especial-em-cuiabamt/
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apresentando um painel do PBOL e os resultados do Programa 
Universidade Aberta.

Figura 4 – Ofício enviado por Sônia Rezende à PROACE, encaminhando 
a relação de oficinas e solicitando materiais para participação na 2ª 

Reunião da SBPC, sediada pela UFMT, campus Cuiabá-MT 

Fonte: Célia Maria Domingues da Rocha Reis/ Arquivo do PBOL
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Documento encaminhado à PROACE

A Universidade cedeu o motorista e uma kombi para levá-los.  A participação foi 
um sucesso.  Trabalharam em todos os dias do evento, fazendo rodízio na apresentação 
de painéis, na realização de quatro oficinas de leitura e na contação de histórias, com 
o Abracadabra. Um dos jornais64 da época noticiou a oficina Brincando com rimas, 
realizada pela Sônia, Orlandina e Nilmar, como “um novo método” para gostar de ler 
poesia, literatura.

64  O jornal, encontrado nos arquivos do PBOL, foi recortado sem a referência.
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A Universidade cedeu o motorista e uma kombi para levá-los. 
A participação foi um sucesso. Trabalharam em todos os dias do evento, 
fazendo rodízio na apresentação de painéis, na realização de quatro 
oficinas de leitura e na contação de histórias, com o Abracadabra. Um 
dos jornais75 da época noticiou a oficina Brincando com rimas, realizada 
pela Sônia, Orlandina e Nilmar, como “um novo método” para gostar 
de ler poesia, literatura.

Figura 5 – Jornal de Cuiabá noticiando a oficina Brincando com rimas, 
desenvolvida por Sônia Rezende na SBPC Jovem (1995)

Fonte: Célia Maria Domingues da Rocha Reis/
Arquivo do PBOL

75 O jornal, encontrado nos arquivos do PBOL, foi recortado sem a referência.
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Um minuto de silêncio...

Tudo tem seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu.

Eclesiastes 3:1

Ao final das atividades da SBPC, em razão das tantas caixas, 
brinquedos etc. trazidos, usados e desorganizados, o espaço ficou 
restrito dentro da Kombi. Um fato comum de fim de viagem como 
esse poderia passar despercebido. No entanto, no retorno, esse veículo 
colidiu com um caminhão, próximo a Primavera do Leste-MT. Os 
professores Nilmar, Helena e Orlandina, que ocupavam o banco 
traseiro, machucaram-se bastante, pelo impacto e prensados pelos 
objetos que ali estavam. Ficaram com sequelas. O motorista também 
foi bastante lesado. Sônia e Luciana, que ocupavam o banco ao lado 
do motorista, faleceram na hora76. Uma tragédia sem precedentes 
e uma grande lacuna para o ICLMA.

 Quatro meses. Presença ausente.
Ausência que faz falta. Muita falta!

       
 Sônia-saudade!

 Pelos fios do pensamento:
 Muito obrigada!

Roziner Guimarães77

Luciana Miani foi uma das alunas cujos trabalhos, feitos 
durante a graduação, Sônia elogiava com frequência. Ela contribuiu 
muito com as atividades do PBOL. Na semana anterior à viagem, o 
Grupo Abracadabra esteve na Escola Estadual Jardim Araguaia, onde 
essa professora lecionava. Conforme relata Joanízia Barreto, professora 
da escola, foram muitas horas divertidas com brincadeiras e contação 

76 Eu também iria retornar com a Kombi, mas, em função da redução de espaço, 
foi decidido que eu retornaria de ônibus, o que evitou que eu sofresse o acidente.

77 Versos publicados no Jornal Contato Universitário. II, 02, p. 4, 08/95.
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de histórias (SOUZA, 2003, p. 24-25). Alguns anos depois será criado 
nesta escola o Grupo Contadores de Histórias Profª Luciana Miani.

Foto 32 – Transporte de brinquedos e livros do Grupo Abracadabra para a 
Escola Jardim Araguaia (1994). Professora Sônia e seu filho Diego (com o 

braço estendido)

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL
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cApítulo 3

O PBOL CONTINUA... (1995-2005)

Organizado em bases legais, com sede e patrimônio próprio e 
grande credibilidade, o PBOL era um projeto consolidado: “A gente até 
se despreocupou, porque tudo, parece que tudo o que era preciso ali, ela 
[a Sônia] já tinha previsto. Assim, qualquer diretor que assumisse não 
deixaria de lado o projeto, porque por si ele já se impunha”, afirmou 
a professora Braulina (SOUZA, 2003, p. 23).

O Colegiado de Curso do Departamento, motivado por 
condições tão favoráveis e em homenagem à professora Sônia, à 
sua dedicação e extremo esforço no empenho pela qualidade de 
ensino na Universidade, deliberou pela continuidade do Programa, 
indicando a professora Maria Claudino da Silva, que aceitou assumir 
a sua coordenação.

A nova coordenadora, juntamente com a bolsista Rândala 
Nogueira, retiram os pertences do projeto que ficaram no veículo 
acidentado e, com os demais bolsistas, limparam e organizaram 
devidamente o barracão, os arquivos.

No dia 11 de agosto de 1995 fizemos uma reunião, na sede do 
PBOL, para o estabelecimento das atividades a serem desenvolvidas 
nos meses subsequentes (conf. Ata nº1/PBOL). Os professores Nilmar 
e Orlandina reintegram a equipe.

Com novo alento, a equipe multiplicou as ações neste semestre, 
realizando viagens culturais, oficinas, eventos, novo número do Jornal 
Contato Universitário. O Grupo Abracadabra é desenvolvido nos turnos 
matutino e vespertino, para atender à solicitação de grande número 
de professores da rede pública.
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Foto 33 – Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias – Matutino

Fonte: ANI/Arquivo de Orlandina Marques de Farias

 Foto 34 – Grupo Abracadabra: Contadores de  Histórias –Vespertino

 Fonte: ANI/Arquivo do PBOL
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Foi no período da tarde que surgiram vários projetos 
extensionistas, como será visto adiante, de contadores de histórias 
com alunos, nas escolas da comunidade, coordenados pela equipe do 
PBOL e por professores que, tendo participado do projeto Abracadabra, 
quiseram desenvolver atividade semelhante nas escolas, assumindo 
a coordenação, sob a supervisão da equipe do PBOL, que garantia 
o vínculo e alguns benefícios, como orientações para o trabalho, 
transporte, certificados, divulgação e agenda. Em função desses vários 
grupos, a equipe do PBOL passou a trabalhar com um só Grupo 
Abracadabra, no período da manhã.

Articulando ensino e extensão, desenvolvemos o projeto Grupo 
de Teatro Fazendo Arte, com os meus alunos de Teoria da Literatura, 
do 1º ano e pessoas da comunidade, preparando e apresentando a 
peça O Judas em Sábado de Aleluia, de Martins Pena.

 Foto 35 – Apresentação da peça O Judas em sábado de aleluia

 Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Como laboratório, para ampliar as discussões sobre o gênero 
dramático, no sentido intrínseco (temas, estrutura) e extrínseco 
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(encenação, roteiro, iluminação, sonoplastia etc.), acompanhei os 
alunos em uma excursão cultural a Goiânia, para assistir à peça teatral 
Enfim, sós, protagonizada por Paulo Goulart e Nicete Bruno.

 Foto 36 – Viagem a Goiânia com graduandos de TL/1º ano

 Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Este foi um projeto que ganhou raízes cada vez mais fortalecidas 
no ICLMA, até os dias de hoje.

O PBOL recebe visitas ilustres, os escritores Orlando 
Antunes Batista (UFMS-MS) e Stella Maris Rezende (UnB-DF), que 
desenvolvem a “Oficina de leitura”, no contexto das atividades do I 
Encontro de Literatura Infanto-Juvenil do ICLMA, e de membros do 
Grupo Gwaya: Contadores de Histórias (UFG/GO), que desenvolvem 
a oficina “A arte de contar histórias”, para satisfação dos integrantes 
do Abracadabra, com quem puderam trocar boas experiências. Mas 
houve quem dissesse que o nosso trabalho já estava bem equiparado 
ao que foi apresentado pelos membros na ocasião.
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O destaque da gestão ativa de Maria Claudino, que se estendeu 
até 2000, após a qual ela se afastou para a Capacitação, foi o trabalho 
com os projetos de leitura grupais, por meio dos quais foi feito o uso, 
principalmente, de obras literárias produzidas no Estado.

Em 1996, é dada continuidade ao trabalho com o Grupo 
Abracadabra. O projeto Brinquedoteca será desenvolvido nos anos 1994 
a 1998, meio de promover a renovação do material para as atividades. 
A grande novidade desse ano foi a criação do Coral Infanto-Juvenil 
Profa. Sônia Rezende, que também será longevo. É interessante observar 
que a primeira ideia de organizar um coral foi a de acompanhar o 
Grupo Abracadabra nas apresentações (SOUZA, 2003). Mas, uma 
vez organizado, rapidamente o projeto ganha vida própria, criativa e 
dinâmica, alargando o horizonte de linguagens artísticas do PBOL.

Objetivando, por princípio, o desenvolvimento de habilidade 
vocal, o Coral não prescindia da leitura literária, o que lhe conferia 
um caráter interdisciplinar. Nas sucessivas versões, os procedimentos 
metodológicos previam combinar a seleção e o canto coral de músicas 
(MPB, cantigas de roda, canções comemorativas) com momentos de 
leitura, brincadeiras, gincanas, confecção de material (por exemplo, 
de temas natalinos), produção de textos, o que possibilitava o 
desenvolvimento de múltiplas competências dos participantes. Isso 
se aplica também à compreensão que os participantes iam tendo, 
os conceitos acerca de universidade, empresa, que frequentavam 
constantemente. A exemplo, nas idas do coral à Friboi Ltda (frigorífico 
de Barra do Garças), os participantes recebiam convite para conhecer 
a empresa, fazer refeição com os funcionários, oportunidade 
dinâmica de aprendizagem que extrapola as aulas convencionais 
(SOUZA, 2003, p.41).
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Foto 37 – Lilian Freitas (violão), Jeová Xavier e Coral Infanto-Juvenil Profa. 
Sônia Rezende, no ano de sua criação – 1996

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Passadas as dificuldades de adaptação, e com visão mais 
amadurecida do Programa, a coordenação do PBOL delineia o projeto 
Propostas para o Programa Biblioteca-Oficina de Literatura para 1997, 
prevendo ações com o Grupo Abracadabra, com objetivos, métodos 
e cronograma estabelecidos com maior clareza; o Coral Infantil; o 
Jornal Contato Universitário, que vinha contando com o apoio do 
professor Adenil da Costa Claro, e será encerrado neste ano. Dentre as 
oficinas, foi realizado um trabalho mais amplo com literatura infantil 
e juvenil mato-grossense em escola pública (séries iniciais). Também 
estas deixarão de ser desenvolvidas por muitos anos, priorizando-se 
os projetos permanentes.

O Grupo Abracadabra, que tem estabelecido entre seus objetivos 
específicos o contar e ouvir histórias da cultura popular e da literatura 
de modo geral, por meio de técnicas e materiais variados, e buscando 
a colaboração de amplo número de professores para participarem das 
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atividades, expande o campo de atuação, aproveitando as condições 
que a região oferece, por exemplo, o festival de praia.

 Foto 38 – Grupo Abracadabra na temporada de praia 1997

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Nos anos 1997 e 1998, ocorre um boom na área da contação 
de histórias, graças ao primoroso trabalho do Grupo Abracadabra nas 
escolas da região, no ICLMA, e em múltiplos lugares públicos, que 
motivaram a criação de três outros grupos.

O primeiro foi o Grupo de Contadores de Histórias Profa. Luciana 
Miani. nome dado em homenagem à professora Luciana Miani, que fez 
parte do Abracadabra em 1995, e desenvolveu um trabalho de contação 
de histórias na EE Jardim Araguaia, no Bairro Jardim Araguaia, de 
Barra do Garças, onde lecionava.

Em 1996, as professoras Joanízia Pereira Barreto e Inês Elisabete 
Wagner de Souza, dessa mesma escola, começaram a participar também 
do Abracadabra. No ano seguinte, fundaram o grupo infantil de 
contadores, com o apoio da professora da escola, Lair Dias Pereira, 
posteriormente, com o apoio das professoras Georgina Maria Rodrigues 
Guimarães e Hilda Pereira de Andrade.
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 Foto 39 –Professora Joanízia Barreto (sentada, ao centro), bolsistas do 
PBOL e alunos do Grupo de Contadores de Histórias Profa. Luciana Miani

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Os primeiros componentes desse grupo, em sua maior parte, 
foram alunos da Luciana. Quando eles concluíram a 8ª série e saíram 
da escola (a escola só funcionava até esta série), começou a haver 
rotatividade de alunos, o que dificultava o desenvolvimento de um 
trabalho de qualidade. Um dos critérios fundamentais para formar o 
contador de histórias é o trabalho contínuo com o livro, até a criação 
de um vínculo, e o exercício frequente de contação. Ocorreu também 
o desligamento paulatino das professoras colaboradoras e da professora 
Joanízia, esta, por problema de saúde, entre outras mudanças. O Grupo 
se manteve até 2002. Eis a música-tema do Grupo, paródia da canção 
Criança Ano 2000 (1972), do Padre Zezinho, feita pela professora 
Joanízia e pelos alunos participantes do Grupo.
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Figura 6 – Partitura da música-tema do Grupo Luciana Miani. Criação: 
alunos participantes do Grupo e professora Joanízia Pereira Barreto.

Fonte: Orlandina Marques de Farias/Arquivo do PBOL

O Faz de Conta: Contadores de Histórias foi criado a partir 
da oficina A história como incentivo à leitura, em 1997, feita pelas 
professoras Orlandina e Claudino, com as alunas do 1º, 2º e 3º anos 
do magistério da EE Senador Filinto Müller.
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A coordenação do Grupo, com uma média de 20 participantes, 
ficou sob a responsabilidade da bibliotecária, professora Elúzia Abreu 
Dias, que criou a música-tema do grupo, e contou com o apoio da 
professora de Estágio, Virgínia Gonçalves Prudente, no período de 
98 e 99, com um encontro semanal de 4h, à tarde.

Figura 7 – Partitura da música-tema do Grupo Faz de Conta, com letra e 
melodia de Elúzia Abreu Dias

Fonte: Orlandina Marques de Farias/Arquivo do PBOL
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O Ziriguidum: Contadores de Histórias, de 1998, foi criado na 
EE Irmã Diva Pimentel para um grupo de 30 alunos da segunda fase 
do ensino fundamental, entre 11 e 14 anos. Esse nome foi inspirado 
no livro de Liliana Iacocca, Farra no formigueiro (1996), no qual ela 
fala do cansaço das formigas em ouvir a mesma fábula, só a cigarra 
cantando. Então elas resolvem que, só pra contrariar, vão começar uma 
grande cantoria, no caso, as muitas histórias que foram sendo contadas. 
Com um encontro semanal de 2h, realizaram muitas apresentações no 
bairro Santo Antônio, em Barra do Garças, onde fica a escola.

Foto 40 – Prof. Nilmar, coordenador (ao fundo, à direita) e alunos do 
Grupo Ziriguidum contando histórias.

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

As reuniões eram feitas na biblioteca da Escola e contava com 
o apoio do professor Nilmar Carvalho de Aquino, criador da música-
tema do grupo, letra e melodia, bibliotecário à época, e pela professora 
Helena Maria Azevedo.
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Figura 8 – Partitura da música-tema do Grupo Ziriguidum, com letra e 

melodia de Nilmar Carvalho de Aquino

 Fonte: Orlandina Marques de Farias/ Arquivo do PBOL
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3.1 PAUSA NA DIACRONIA: COMO O ABRACADABRA 
CONTA AS HISTÓRIAS?

No ato de contar uma história, o leitor-contador é também 
criador. Mais que isso. Há uma situação especular, em que leitor e texto 
se recriam reciprocamente (PAZ, 1982). Isso significa que o objeto de 
arte consegue mover o leitor, fazendo com que ele seja colocado num 
estado de fruição estética, que lhe permite transportar algo de si para 
aquilo que pode apenas ser uma leitura em voz alta, uma apresentação.

Ainda que a tecnologia apresente inúmeros recursos, o ato de 
contar histórias é, como disse Betty Coelho (1999), uma necessidade 
que, em princípio, era uma das únicas formas de manter viva a memória 
e, desde sempre, é desenvolvida com “manha” e arte. O contador, 
mesmo a partir do texto pronto, sente a necessidade e prazer de contar 
e ouvir contar, a arte por ela mesma, sem moralidades, sem mensagens. 
Os grupos de contadores criados por meio do PBOL trabalhavam essa 
oralidade, divulgando o livro infantil e juvenil. Para isso, foram usadas 
técnicas diferenciadas, a narração somente com recursos de voz ou 
com o uso de acessórios. Abaixo seguem as principais, recolhidas do 
histórico dos grupos, baseadas em Betty Coelho (1986).

1. Narrativa oral – é o modo mais comum e mais utilizado. 
Para uma boa narrativa, o contador pode enfatizar fatos, 
ações e caracteres dos personagens por meio do trabalho 
com a expressão fisionômica, com modulação de voz e com 
o próprio corpo.

2. Narrativa oral com interferência do narrador e dos ouvintes. 
Um meio que garante a atenção do público, que participa da 
história pela voz, repetindo sons, ruídos, palavras ou frases; 
gestos – palmas, levantar os braços, bater os pés; músicas – 
repetição do refrão, como na história Panela de Arroz (1986), 
de Luís Camargo, toda construída com charadas, em que o 
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público repete a situação central aproveitando a melodia da 
música A casa, de Vinícius de Moraes: “Era uma porta muito 
engraçada, não tinha trinco, não tinha nada. Ninguém passava 
por ela não, só se acertasse a adivinhação: o que é o que é?” 
(1986, p. 30). A participação e a atenção do público dependerão 
da capacidade de liderança do contador. Sugere-se essa técnica 
para plateias numerosas, em locais abertos. É necessário evitar 
interferências que não estejam relacionadas com a história e 
considerar ainda que também é preciso exercitar apenas o 
ouvir sem falar, um modo de contribuir para a concentração 
e o aprendizado.

Foto 41 – Cenas de atividades do PBOL

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

3. Com o livro. Nem todo livro é bom para usar essa técnica, 
que dependerá do tamanho das gravuras, do número de 
participantes e da distância deles em relação ao contador, o 
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que dependerá do tamanho das gravuras, do número de 
participantes e da distância deles em relação ao contador, o 

que pode dificultar a visualização, sobretudo considerando 
a resolução das imagens. Para usar o livro, o contador deve 
não necessariamente memorizar a história, mas treiná-la 
bem para não ter que ficar lendo o tempo todo, o que tira o 
encanto da contação. O livro deve ficar virado para o público, 
suspenso na mão direita, enquanto a mão esquerda vai virando 
lentamente as páginas.

4.Flanelógrafo. Apesar de ser um recurso manual mais antigo, 
ainda é bom modo de apresentar histórias. Variações:

4.1. A base pode ser um retângulo (0,90 x 0,60) em madeira, 
compensado ou papel grosso, que deve ser forrado com flanela 
de cor clara, que constituirá um ou mais cenários onde os 
personagens serão fixados. Para essa técnica, o contador deve 
memorizar a história e treinar muito bem a colocação dos 
personagens, para não correr o risco de se embaraçar ou 
confundir as ações. Deve-se escolher histórias em que os 
personagens estejam bem em evidência. Para a montagem do 
cenário e dos personagens, deve-se desenhá-los ou pintá-los em 
sulfite ou papel camurça, ou usar recortes de revistas, pregando 
no verso lixa de madeira ou areia fina ou qualquer outro material 
que sirva para manter a gravura presa à flanela. Essas gravuras, 
que são de fácil adesão, devem ser colocadas uma a uma no 
flanelógrafo, cuja posição deve ser inclinada para garantir 
que as gravuras permaneçam onde foram colocadas. O que é 
interessante nessa história é a movimentação dos personagens, 
sendo que a habilidade do contador os torna vivos. Há alguns 
truques visuais que devem ser observados: figuras colocadas 
acima causam a impressão de distanciamento, por isso devem 
ser de tamanho menor, em relação àquelas colocadas na parte 
inferior. Observar as personagens que dialogam, colocando-
as em posição adequada. Caso caia alguma figura, continuar 
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normalmente a história. Antes de iniciar a apresentação, colocar 
as personagens na ordem em que serão apresentadas. Cuidar 
para não ficar na frente, nem de costas para o público, nem 
olhar somente para o quadro na hora da apresentação.

4.2. Flanela com cenário. É uma flanela solta, que pode ser 
colocada em qualquer suporte, onde deve ser desenhado um 
cenário com giz de cera, com detalhes feitos com caneta hidrocor. 
Nesse caso, a história selecionada não deverá possuir variação de 
espaço. Quanto à colocação das figuras, a orientação é a mesma.

 Figura 9 – Cenário para O sapo bobo, de José Aguiar Linhares 

Fonte: ANI/ Arquivo de Orlandina 
Marques de Farias

5. Álbum

5.1 Álbum seriado ou blocão. Desenhar e pintar, fazer colagem, 
fazer cópia ampliada das ilustrações de uma história em sulfite 
ou cartolina. Organizar as gravuras em sequência como num 
álbum. Se forem poucas as páginas, elas podem ser grampeadas. 
Se forem muitas, recomenda-se colocar espiral. Há também a 
possibilidade de usar calendários grandes, colando as gravuras 
no verso das folhas. Pode-se ainda fazer um suporte de madeira 
e prender as páginas, de modo a ir virando as folhas.
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 Figura 10 – Álbum seriado

Fonte: Orlandina Marques de Farias/Arquivo de Orlandina 
Marques de Farias

5.2 Álbum sanfonado. O material deve ser confeccionado 
cortando-se ou dobrando-se, em partes iguais, em forma de 
sanfona, a cartolina, papel cartão ou outro material com essa 
mesma consistência, no número necessário das cenas da história. 
As emendas podem ser feitas com fita adesiva. A história é 
colada em sequência na cartolina ou em outro material.
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Figura 11 – Álbum sanfonado

Fonte: Orlandina Marques de Farias/ Arquivo de Orlandina 
Marques de Farias

Para apresentá-la, coloca-se o álbum em cima de uma mesa e, à 
medida que vai sendo contada, as páginas são desdobradas, permitindo 
que ela seja visualizada integralmente pelo leitor. Uma recomendação 
para essa técnica é de que a história seja curta. Para chamar mais a 
atenção do ouvinte, é possível, por exemplo, se for uma história de 
casa, desenhar a porta, a janela, que devem abrir. O contador pode 
convidar o leitor a entrar na casa pela porta, um modo figurativo de 
chamá-lo a ouvir a história.

Também, pelo movimento de abrir e fechar a casa, o contador 
pode iniciar a história convidando uma criança para participar abrindo 
a porta. Pode-se, ainda, usar o álbum para cantar músicas cumulativas, 
como a “Velha a fiar”.
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Figura 12 – Música Infantil Cumulativa

Fonte: Orlandina Marques de Farias/ Arquivo de Orlandina 
Marques de Farias

6. Fantoches. Agradando todo tipo de público, como réplicas 
humanas, os fantoches são seres cuja animação depende da 
habilidade do contador.
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 Figura 13 – Fantoches de Nilmar de Aquino

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Foto 42 – Fantoches de Nilmar de Aquino

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Os personagens da história selecionada se transformam em 
bonecos. É importante, sempre que possível, que o próprio contador 
prepare o seu material, sobretudo as crianças devem fazê-lo. É um modo 
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especial de dar expressão própria e de familiarizar-se com o próprio 
material. Os fantoches podem ser feitos com massa, meias, tecidos 
e sucatas. O contador pode utilizar vários tipos de bonecos, como:

6.1 Fantoches de vara. Podem ser confeccionados com cartolina, 
papel crepom e sucatas (copos, latas, tecido, isopor, colher 
de pau), desenhados numa folha de papel, ou recortados de 
revistas cujas figuras lembrem a história selecionada e colada 
numa folha, que deverá ser recortada na forma do desenho. 
No verso, colar um palito de madeira (palitos de sorvetes ou 
churrasquinho), como uma haste que o narrador deve segurar 
de forma que suas mãos não apareçam.
6.2 Fantoche de palito em cenário suspenso. Cortar uma placa 
de E.V.A., papel cartão ou papelão, pela metade, que ficará 
como fundo do cenário. Cortar um retângulo no centro da 
outra metade. Juntar as metades, colar os lados e, na parte 
superior, colar um barbante para pendurar o cenário no pescoço. 
A parte inferior ficará aberta, onde serão introduzidos os 
personagens. A decoração do cenário deverá ser feita de acordo 
com a história.

Figura 14 – Fantoche de palito em cenário suspenso

Fonte: Orlandina Marques de Farias/Arquivo 
de Orlandina Marques de Farias
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6.3 Fantoches de dedo – são bonecos que se vestem nos 
dedos. São pequenos e simples de movimentar. Podem ser 
confeccionados com retalhos de papel ou tecido. Pode-se 
também usar luvas prontas ou feitas com feltro ou malha e 
moldar os personagens em cada um dos dedos, como foi feito 
abaixo para contar a história Os dez amigos, do escritor Ziraldo.

 Figura 15 – Luvas com fantoches

Fonte: ANI/ Arquivo de Orlandina Marques de Farias

7. Histórias com dobraduras

Nas dobras do meu papel,
Com rimas de pé quebrado,
Conto histórias a granel
Dou assim o meu recado.
Na magia do dobrar
E no afã de criar,
Posso uma dobradura
Em outra transformar.
É a flor que se abre,
É a ave que voa,
É o sapo que pula,
Nada fica à toa.
Já vai se tornando mania
Essa bela arte magia!

(ASCHENBACH, 1997, p.14)
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O poema, de natureza metalinguística, tematiza a atividade 
da dobrar o papel com arte, compondo diferentes formas, objetos.

A dobradura é um recurso eficaz para treinar as habilidades 
manuais, a coordenação motora, para motivar a participação, fortalecer 
a memorização pela sequência das dobras e do próprio texto. Consiste 
em apresentar uma história, ao mesmo tempo em que vai se fazendo a 
dobradura. Por exemplo, a história As façanhas de Márcio, criada pela 
Professora Tânia Maria Zimmermann, e que contou com a minha 
contribuição na versão final. Essa história foi desenvolvida numa oficina 
realizada pelo Grupo Abracadabra, em 1997, na EE José Ângelo, para 
um público variado.

As façanhas de Márcio

Márcio era um menino que gostava muito de ler as cartas que 
recebia dos amigos e parentes. Ele gostava de brincar com o papel e 
com as ideias. Um dia, resolveu fazer uma cabana e ir acampar perto 
da cachoeira, no Pé da Serra, em Barra do Garças.

 Figura 16 –Dobra 1

(Pegue uma folha retangular e dobre-a ao meio.)

Levantando mais a cabana, subiu em cima dela. De cima da 
cabana, ele podia ver o voo das aves.
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 Figura 17 – Dobra 2

De tanto subir e descer do telhado, a cabana precisou de uma 
reforma. Para isso, com toda a força que tinha, levantou o teto da 
cabana. Mas a cabana virou.

Figura 18 – Dobra 3

(Dobre novamente a folha o meio.)

Resolveu, então, que faria um modelo diferente de cabana. 
Desceu as pontas até o meio. Assim. E a sua cabana ficou pontuda. 
Ah!! Ela diminuiu!!! Ou foi ele que cresceu??

Figura 19 – Dobra 4
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 (Dobre as pontas para baixo indo até o meio.)

Ihh... acho que foi ele que cresceu, porque a cabana agora... 
(dobrar a parte de baixo para cima de um lado) vai caber... (dobrar do 
mesmo jeito o outro lado e esconder as pontas) ... na .... cabeça... (colocar o 
chapéu na cabeça). Agora, os passarinhos é que podem pousar na cabana.

 Figura 20 – Dobra 5

(Vire as bordas para trás.)

Com o chapéu na cabeça, foi passear. Quando passava debaixo 
de um pequizeiro, um galho bateu no chapéu. A batida foi tão forte 
que o chapéu voou e tchibumm!! foi prá cachoeira. Lá se foi o chapéu 
prá água e começou a flutuar. Então ele teve uma outra idéia. Pegou-o 
das águas rapidamente e dobrou-o ao meio.

 Figura 21 – Dobra 6 
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Figura 22 – Dobra 7

(Dobre novamente ao meio para fazer um chapéu menor e puxe 
as pontas para baixo.)

Fonte: Orlandina Marques de Farias/
Arquivo de Orlandina Marques de Farias

Puxou as pontas para baixo e ... Abracadabra!!! ... fez um 
barco, colocou-o no rio, perto da cachoeira, e entrou nele, para 
continuar o seu passeio.

Foto 43 – Os barquinhos feitos pelos participantes da oficina de 
dobraduras realizada na EE José Ângelo

Fonte: Orlandina Marques de Farias/Arquivo de 
Orlandina Marques de Farias
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8.Tabuleiro de criação de história. Essa técnica consiste em dar 
oportunidade ao participante de criar histórias e contar histórias. 
Pode ser usado em qualquer lugar. Para montá-lo, selecionar 
gravuras sugestivas, podendo ser de temas específicos. Na foto 
ilustrativa, foi feito na praia do Araguaia, com temas ecológicos. 
Colar as gravuras no papel em sequência numerada, escrevendo 

“saída” e “chegada”, e fazer um dado. Os participantes jogam 
o dado. O número que sair será aquele de onde o jogador 
iniciará o jogo. Em cada jogada, o jogador é obrigado a criar 
uma história de acordo com a gravura. Um coordenador deverá 
anotar a história. O outro jogador lançará o dado, verificará a 
gravura selecionada de acordo com o número sorteado e terá 
que criar uma história, mas com base na história que foi falada 
pelo jogador anterior.

 Foto 44 – Abracadabra na temporada de praia

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

9. Por desenho ao vivo sem interferência do ouvinte. Usa-se um 
flip chart (bloco grande de papel branco) ou blocão, colocado 
num cavalete e um pincel atômico, na lousa com giz ou pincel. 
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O contador vai narrando a história e, ao mesmo tempo, fazendo 
os desenhos de pessoas, animais, plantas etc. Quando muda 
a cena, vira-se a página, faz-se outro desenho. Pode ser dada 
expressão de alegria, dor, pavor aos desenhos e demais elementos 
componentes do cenário, personificando-os. Tais elementos 
podem ter seus traços exagerados, caricaturizados também em 
função do efeito que o contador quer causar no público, como 
o sol, no desenho abaixo, assustado com o aspecto maligno do 
rato. É um modo de apresentação que exige habilidade técnica 
do contador, que deve desenhar com uma certa rapidez para 
que os ouvintes não percam o interesse.

Para facilitar essa técnica, as histórias devem conter poucos 
personagens e um núcleo narrativo. O cenário pode ser feito na 
hora, com poucos elementos, ou elaborado antes e, no momento da 
contação, só se desenhar os personagens. No caso de histórias mais 
longas, pode-se optar por desenhar apenas os personagens centrais e 
alguns elementos do cenário, como indica a figura que segue, em que 
o contador, o graduando de Letras Aristóteles Cupollilo, apresentou  
O Flautista de Hamelin.  Para efeito de referenciar  este modo de contar  
histórias, o graduando  desenhou a mão do contador/desenhista com 
o lápis, simulando o momento da apresentação.

 Figura 23 – O Flautista de Hamelin, contada por meio de desenhos

Fonte: Aristóteles Cupollilo/Arquivo de 
Célia Maria D. da Rocha Reis
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3.2 RETOMANDO O FIO

Retomando o fio da história do PBOL pelo ano de 1998, 
em relação ao Grupo Infanto-juvenil de Teatro Fazendo Arte, dadas as 
dificuldades de reunir o numeroso grupo pela discrepância de horário 
escolar, a professora Maria Claudino e sua equipe decidem desenvolvê-lo 

“dentro do Abracadabra, encenando peças variadas e, principalmente, 
da literatura mato-grossense.” (Processo nº030/98/DL/ICLMA/UFMT. 
p. 03), e no seguinte, 1999, com a mesma opção de repertório. Em 
2000 o projeto se individualiza com a denominação A escola vai ao 
teatro. A professora Maria Claudino escreve e leva à cena a peça De 
ovo em ovo a vida continua.

Foto 45 – Grupo de Teatro Fazendo Arte

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

Observando, desde o início, a preferência do público por textos 
cômicos, a opção da coordenadora e da equipe foi a de selecionar 
e preparar apresentações com o gênero comédia, com peças como 
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Caduquices de avô, do Padre Raimundo Pombo; Médico à força, de 
Molière (adaptação); O auto da compadecida, de Ariano Suassuna.

Em março de 2001, retornando ao ICLMA após afastamento 
para o curso de pós-graduação em nível de doutorado, assumi a 
coordenação do PBOL.

No primeiro ano de gestão, foram mantidos os projetos Grupo 
Abracadabra; Coral Infanto-Juvenil Sônia Rezende; projeto Brinquedoteca, 
Grupo de Teatro Fazendo Arte, este sob a coordenação/execução da 
professora Maria Claudino; Grupo de Contadores de Histórias Profa. 
Luciana Miani. Para o último, além de acompanhamento presencial e 
doação de materiais, nos anos 2001 e 2002, foi destinado um bolsista 
para atuar diretamente na escola, e o micro-ônibus do ICLMA para 
levar os alunos às apresentações. Também foram emitidos certificados 
aos alunos participantes.

O projeto Brinquedoteca, sob a coordenação do habilidoso 
professor Eliel, foi realizado duas vezes, objetivando a montagem 
de um acervo de brinquedos para as escolas. Na primeira, de abril a 
junho/2001, na Escola Estadual José Ângelo dos Santos, os participantes 
construíram inúmeros jogos e brinquedos (bola de meia, bonecas de 
pano, bilboquê, vai-vem, bambolê, dominó, cinco marias, quebra-
cabeças, boliche, jogo de argolas etc.). Foi explorado um vídeo de 
Monteiro Lobato, cujos personagens-brinquedos (Emília, Visconde) 
ganhavam caracteres humanizadores, interferindo na realidade, criando 
uma política de convívio pelo imaginário. Os brinquedos envolveram 
as crianças e seus professores, que mostraram desconhecimento em 
relação a vários deles, até os mais comuns, como o dominó e a dama. 
Durante as atividades, os participantes expunham as regras dos jogos, a 
fim de que todos pudessem ter oportunidade e condições semelhantes 
de participação, para boas competições. Segundo depoimentos, este 
foi o melhor projeto desenvolvido na escola. Para os participantes, a 
sua importância se dá pelas técnicas, por ser material de fácil acesso e 
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reposição e pelo fato de o brinquedo permanecer na escola para ser usado 
na recreação ou como material didático interdisciplinar, com destaque 
para a Educação Física. Trata-se de uma maneira eficiente e prazerosa 
de aprender, com múltiplos benefícios, tais como coordenação motora, 
raciocínio, socialização, convívio grupal, afetividade. Os brinquedos 
construídos ficaram na sala dos professores, que cuidariam do uso, 
distribuição e recolha. Para as crianças, foi um momento mágico. A 
partir dali, aproveitavam os momentos de folga para brincar, o que 
diminuiu desentendimentos, correrias no intervalo. No início, algumas 
estragavam os brinquedos. Após um trabalho de conscientização, 
conseguiram amenizar esse problema, com as crianças se sentindo 
estimuladas a guardar os brinquedos, aprendizado importante para 
um convívio social de respeito ao bem público.

Num segundo momento, em julho/2001, os brinquedos foram 
produzidos no Centro Social Urbano de Barra do Garças. Na avaliação 
final, os participantes concluíram que, em relação à produção, foram 
benéficos o exercício de concentração, criatividade e habilidade manual, 
além da redução do lixo. No momento da atividade com as crianças, 
compreenderam que o importante era colocar o brinquedo na mão 
da criança, não sendo tão necessário explicar para ela as regras de uso. 
Aproveitando os conhecimentos de que dispunham, somados no grupo, 
as crianças inventavam maneiras diferentes de usar os brinquedos.

O Abracadabra, no oitavo ano de funcionamento, era um 
grupo fortalecido. Estava composto por alunos do curso do ICLMA, 
de Letras (membros e bolsistas) e de outros cursos, professores das redes 
pública e particular de ensino, professores da APAE. Nos encontros, 
com os membros interessados em fazer o melhor, toda proposta era 
bem-vinda. Assim, eu e Orlandina íamos detectando as carências 
e propondo estratégias para resolvê-las. A exemplo, observei, nos 
momentos de leitura e discussão das obras, uma tendência em priorizar 
a sua mensagem, o seu conteúdo moral, com raros comentários 
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estéticos. Isso foi sendo suprido com estudos teóricos específicos, que 
contribuíram para que os contadores pudessem perceber os recursos 
empregados nos textos e oralizá-los de maneira adequada. O nível 
das apresentações foi melhorando consideravelmente. Ressalto que a 
presença e produção do grupo era rigorosamente controlada (isso foi 
sendo feito em todos os anos), havendo reposição de horário para os 
que estavam com excesso de faltas e auxílio individual na preparação 
das histórias para apresentações.

O trabalho com o Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende 
foi encantador. Havia um grande número de participantes.

 Foto 46 – Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende, após apresentação 
pública no PBOL

Fonte: ANI/Arquivo do PBOL

O trabalho com leitura foi intensificado, principalmente em 
relação à leitura e interpretação das letras das músicas, a fim de alcançar 
melhor expressão no canto.

As condições que o PBOL me oferecia, com carga horária 
destinada à extensão, espaço, bolsistas, auxílio da professora Orlandina, 
grupos de trabalho com literatura, o foco na formação e capacitação 
de professores, estimularam-me sobremaneira a organizar o ensino 
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com essa generosa oferta extensionista, absorvendo, ao mesmo tempo, 
algumas demandas tecnológicas e de mercado de literatura. Assim 
é que desenvolvemos oficinas78 sobre ilustrações na sede do PBOL, 
aproveitando parte dos livros e materiais disponíveis ao público, 
com os alunos de Literatura Infanto-Juvenil, disciplina sob minha 
responsabilidade. Fizemos uso de textos teóricos e literários do escritor 
e ilustrador Luís Camargo, de Regina Werneck e obras de Ângela Lago. 
Fomos ao Laboratório fazer consulta ao site dessa artista, oportunidade 
tecnológica difícil à época. Em sua produção, a artista realizava inúmeros 
experimentos com ilustrações. O arquiteto, ilustrador e escritor de 
Barra do Garças, Milton Mendes Júnior, participou de uma das oficinas, 
expondo o processo de ilustração de sua obra Maria Felicidade (Barra 
do Garças, Editora Uirá, 1995). Como trabalho final, os alunos 
apresentaram seminários com análises de ilustrações de diferentes 
ilustradores brasileiros de obras infantis e juvenis. Essas oficinas deram 
origem a um grande projeto que será desenvolvido no ano seguinte, 
e que contará com a presença de Luís Camargo. A atividade trouxe 
amplos benefícios aos alunos. Eles passaram a valorizar mais o objeto 
livro em seu projeto gráfico (formato, distribuição de texto e ilustrações, 
número de cores e impressão etc.); houve maior penetração nas 
imagens verbais com o estudo das ilustrações, da linguagem pictórica 
(cor, volume etc), retórica (figuras de linguagem) e das funções da 
ilustração, estudo aplicado de funções da linguagem do linguista 
Roman Jakobson (CAMARGO, 1995).

Em 2002, realizamos um trabalho gigantesco. É o ano em 
que a valiosa professora Orlandina irá se aposentar, após nove anos de 
dedicação intensa ao Programa, articulando documentação, público, 
bolsistas, organizando o barracão, auxílio impagável aos coordenadores, 
sem o qual não teria sido possível manter a qualidade e o bom 
atendimento que o PBOL havia prestado até ali, por longos anos. Para 

78 Realizadas, respectivamente me 12-21/03 e 01/04.
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melhor desenvolver as atividades no ano letivo, e, sobretudo, em razão 
da perspectiva dessa aposentadoria, todos os segmentos do barracão 
foram reformados, limpos e arrumados (Sucatário, Brinquedoteca, 
Gibiteca etc.). A documentação e registros em fotos, áudio e vídeo 
do PBOL foram devidamente organizados nos arquivos. O próprio 
barracão passou por uma reforma79.

A presença permanente da professora Orlandina e de outros 
professores do ensino básico no PBOL gerou um fator cultural digno de 
nota. Eles trouxeram para a universidade, inseridos na programação dos 
projetos, eventos importantes e comemorações do ano civil e religioso80, 
parte inerente do calendário escolar com o qual estavam acostumados, 

79 A estrutura do barracão merecia cuidados. Solicitamos uma visita técnica e, 
conforme constatou o engenheiro da PROPLAN, Roberto Hurtado Torres, o 
madeiramento estava apodrecendo, além de outros problemas. Ele sugeriu que 
fosse feita e enviada uma planta baixa à PROPLAN, com pedido de orçamento, 
para envio a instâncias de fomento. A planta foi feita (Proc. n. 23108007131/02-
3) e a PROPLAN procedeu à elaboração do orçamento. Na ocasião, o campus 
recebeu a visita do Prof. Dr. Vangil Pinto da Silva, presidente (gestão 2001-2002) 
da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (FAPEMAT). Aproveitamos 
a oportunidade para levá-lo ao barracão, mostrar todo o trabalho que desenvolvía-
mos ali e informar que iríamos concorrer a um edital da FAPEMAT, solicitando a 
reforma e a aquisição de acervo bibliográfico. Ele ficou bem impressionado com 
o que viu, com o baixo custo dos projetos, e disse que, pela qualidade e abran-
gência do trabalho, teríamos boas chances de ter o recurso aprovado. O processo 
foi preparado com os documentos que tínhamos disponíveis, de acordo com as 
exigências do edital, e deixado com a chefia do Departamento de Letras, com 
prazo hábil para inserção de um documento de anuência e encaminhamento. Por 
razões aleatórias, o prazo de envio foi perdido e o processo não foi enviado. Tendo 
em vista a constatação do engenheiro, a falta de outro espaço e os vários projetos 
em andamento, sendo uma perda incalculável suspendê-los, o diretor do campus, 
Prof. Paulo César Vênere, fez um pequeno investimento, substituindo parte do 
madeiramento, arrumando o piso e pintando o barracão, de maneira a viabilizar 
o seu uso por mais algum tempo.

80 Celebrava-se alegremente a Páscoa, Tiradentes, dia das mães, avós, das crianças, 
do professor, do índio, da poesia, do livro, Natal, Ano Novo etc. Um evento 
divertido foi o da copa do mundo de futebol de 2002, quando o Brasil alcança o 
título de pentacampeão. Um dos textos selecionados foi “O Sermão da Planície”, 
de Carlos Drummond de Andrade, o bem-humorado poema-crônica, intertexto 
paródico e geográfico com o bíblico “Sermão da Montanha”.
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tendo o cuidado de organizar esses momentos não somente de modo 
protocolar, mas por meio da decoração temática do espaço, seleção, 
leitura de textos e, dinâmicas no contexto e especificidade dos projetos 
etc. Assim é que o PBOL trocava de roupa periodicamente. Pela natureza 
do trabalho oral que era desenvolvido nos projetos, a comemoração 
do folclore, durante o mês de agosto, era um dos pontos altos do ano. 
Assim motivados, em 2002, o Grupo Abracadabra criou o Folcloart, 
para designar as atividades artísticas, músicas, brincadeiras, contação 
de histórias (lendas, causos, parlendas etc).

Não posso deixar de refletir sobre o fato de a universidade ter 
abolido as práticas festivas comunitárias, relativas ao caráter cíclico 
da vida, da natureza etc., praticando uma ciência racional, inibidora 
do convívio, das celebrações, desenvolvendo-se sob um regime de 
segmentação, isolamento e indiferença. A indiferença faz tabula rasa 
e impede a percepção da equivalência e unidade entre as pessoas, as 
coisas, a mixis, “mistura” (CALASSO, 1990, p. 36), que resultam da 
consciência de um estar-no-mundo. Razão e indiferença neutralizam a 
afetividade que nos leva a nomear as coisas de acordo com o significado 
que assumem para nós, modo de perda do sentido do mundo que 
nos rodeia, como desoladamente nos expõe em memórias, Manoel 
de Barros (2007, p. 25):

XIX

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás

de casa.
Passou um homem depois e disse: Essa volta que o

rio faz por trás de sua casa se chama enseada.
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que

fazia uma volta atrás de casa.
Era uma enseada.

Acho que o nome empobreceu a imagem.
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Considerando o êxito do Grupo Abracadabra81, mesmo com a 
rotatividade dos integrantes, resolvi dar-lhe uma versão mais atualizada, 
em consonância com os avanços tecnológicos e a necessidade de a escola 
acompanhar esse processo de desenvolvimento, superando os baixos 
recursos destinados à Educação e a própria resistência dos educadores 
em trabalhar com equipamentos tecnológicos.

Essa face de contemporaneidade foi motivada pelo convite 
que recebi para integrar um projeto envolvendo novas tecnologias 
ao ensino, que buscava adesão de professores de vários campi. O 
convite para a inserção fora feito pela professora Lívia Lopes Azevedo, 
sendo o projeto proposto por pesquisadores da UFMT do campus 
de Cuiabá. Pelas informações fornecidas, a proposta do projeto era 
a de repensar a metodologia pedagógica praticada em função de um 
processo educacional promotor da interação, colaboração, avaliação e 
desenvolvimento da comunidade de alunos e professores. Nessa direção, 
um dos fundamentos teóricos foi O paradigma social emergente, no 
qual a autora, Maria Cândida Moraes, “ao analisar os desafios da 
educação no mundo globalizado, propõe o paradigma construtivista, 
interacionista, sócio-cultural e transcendente como ponto de partida 
para repensar o ensino em todas as suas instâncias” (1997, p. 17). 
Para Moraes (1997, p. 17), esse paradigma atual reconhece “o sujeito 
e o objeto como organismos vivos e interativos, a essência relacional 

81 É fato de destaque que seis jovens índios Xavante, vindos ao campus fazer uma 
apresentação no curso de extensão Literatura Mato-Grossense (abril de 2002), pro-
movido por Hilda Magalhães, foram integrados ao Abracadabra, embora tenham 
permanecido nele por pouco tempo, pela dificuldade de frequentar as reuniões 
nos horários estabelecidos. O Abracadabra, pela sua natureza de lidar com histó-
rias, estimulava a participação de pessoas, como os índios, cuja cultura se baseia 
em narrativas fundacionais, que explicam o surgimento das coisas, disseminam 
os valores, a língua, a arte etc. Também atraia talentos escondidos do ICLMA, a 
exemplo do Prof. Laércio Wanderley, do Departamento de Biologia, em atividades 
do PBOL, revelando-se um exímio contador de causos.
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dos seres e a necessidade do diálogo do indivíduo consigo próprio 
e com o mundo que o cerca”. Daí a “aprendizagem colaborativa”:

[...] que pode ser entendida como um conjunto de 
métodos e técnicas de aprendizagem investigativa, 
em grupo, visando uma finalidade comum e que 
possibilite a cada membro atingir seu potencial 
criativo, levando ao desenvolvimento pessoal 
e social – visto que cada membro do grupo é 
responsável pela sua própria aprendizagem e pela 
dos outros membros do grupo”.

[...] a aprendizagem colaborativa [...] pode ser 
traduzida na criação de novos ambientes de 
aprendizagem que privilegiem a circulação de 
informações, a construção do conhecimento pelo 
aprendiz, o desenvolvimento da compreensão 
e, se possível, o alcance da sabedoria objetivada 
pela evolução da consciência individual e coletiva. 
(MORAES, 1997, p. 18).

O uso da expressão “novos ambientes de aprendizagem” conduz 
à reflexão da incorporação da tecnologia à prática pedagógica. Conclui-
se que boa parte dos problemas da educação atuais se deve ao baixo 
índice de aceitação e utilização de tecnologia e a manutenção de antigos 
moldes educacionais, anacrônicos para a clientela que chega às escolas 
em constante contato com as novidades científico-sociais. Moraes 
ressalta, no entanto, que é preciso trabalhar eficazmente com materiais 
novos, novas tecnologias, de modo a formar um conjunto coerente, 
significativo e não a incorporação aleatória de elementos, informações, 
que não chegam a compor um todo provido de qualidade. Este seria 
um “desafio” para o projeto: “a incorporação de novas tecnologias às 
metodologias de aprendizagem colaborativa” (MORAES, 1997, p. 17).

Tendo ouvido por algum tempo a reclamação e resistência dos 
professores em relação aos avanços tecnológicos, o que se entendia 
como um problema a ser enfrentado, tanto para o ensino, como para a 
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pesquisa e a extensão, achei oportuno o convite. Nesse sentido, dada a 
necessidade, mesmo antes de integrar a pesquisa, começamos a refletir 
sobre como desenvolver uma ação nessa perspectiva. Foi resolvido, então, 
que seria feito esse trabalho diferencial com os contadores de histórias.

O trabalho partiria de uma investigação prévia sobre a 
utilização ou não de tecnologias para uso pessoal ou em sala de aula, 
como instrumento de ensino-aprendizagem, a real necessidade de 
desenvolvimento de um projeto com esse perfil, entre outros aspectos, 
por meio de questionário. Ficou decidido que o Grupo não realizaria 
atividades com tecnologias de modo avulso, mas sempre no âmbito 
de alguma atividade, quando então seriam dadas orientações sobre 
o seu uso. Com base nos dados obtidos por meio da investigação, e 
em atendimento a algumas solicitações/sugestões dos membros do 
Abracadabra, elaboramos o projeto de Extensão Grupo Abracadabra: 
contando histórias com novas tecnologias.

Em função de problemas internos da coordenação central do 
projeto, o ingresso na pesquisa não foi possível, mas, como a proposta 
para o Abracadabra já estava implantada, resolvemos mantê-la.

Participar da extensão propicia a formação de um profissional 
mais reflexivo acerca das próprias condições e capacidade. O projeto 
seria um meio de facultar aos professores algum conhecimento e 
diálogo com os próprios medos em relação à tecnologia, de maneira 
a realizar um trabalho pedagógico atualizado e eficaz.

O trabalho consistiu na elaboração de questionário para 
aquisição de dados para a estatística, tabulação, análise e interpretação, 
comentários, debates sobre os desafios, benefícios e os impactos da 
incorporação da tecnologia no ensino, seleção de textos e elaboração do 
projeto, com estabelecimento de equipamentos (retroprojetor, episcópio 
computador (email, site, paint, power point) a serem estudados. Seria 
dada a oportunidade de manuseio dos equipamentos em atividades 
práticas e, a depender dos resultados, atividades de contação de histórias. 
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O laboratório seria reservado para um encontro mensal, a fim realizar 
as atividades in loco. Nos demais encontros do mês, os membros do 
Abracadabra fariam avaliação, estudos complementares e, propriamente, 
as atividades de contação de histórias.

Para desenvolvimento deste projeto já tinha sido feita a indicação 
de um aluno do curso de Matemática, Evandro Lopes Martins, que 
integrou o quadro do PBOL como bolsista. Nas atividades em que foi 
usado o Laboratório de Informática, também se pôde contar com o 
bolsista deste Laboratório, Júlio César Dias Teixeira. Em decorrência 
de uma greve de professores (final de agosto a final de novembro), 
realizamos poucos encontros com os participantes do projeto Grupo 
Abracadabra: contando histórias no segundo semestre. Nos dois últimos 
encontros, promovidos no retorno da greve, apresentamos o novo 
projeto e desenvolvemos atividades no Laboratório de Informática, 
para mostrar a importância e estimular a participação do grupo 
no ano seguinte.

As atividades e conteúdos ficaram assim estabelecidos:

1. Elaboração e aplicação de questionários; análise estatística 
em gráficos com auxílio do Prof. Admur Pamplona (DEMAT).
2. Levantamento do equipamento tecnológico disponível e 
com perspectiva de recebimento nas escolas onde trabalham 
os membros do Grupo.
3. Discussão dos resultados e elaboração do projeto para o 
Abracadabra/2002.

Atividades no Laboratório de Informática:

1. Exposição de material tecnológico. Explicação sobre 
o funcionamento, a origem e a evolução do computador 
(uma introdução com posterior debate para verificar o 
interesse dos membros).

2. Uso do episcópio (como exemplo do uso de tecnologias para 
contar histórias) para projeção dos quadrinhos do Chico Bento, 
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de Maurício de Souza, cuja história continha a discussão de 
métodos antigos e modernos na resolução de problemas diários.

3. Atividades com retroprojetor (orientações para uso). Texto 
base: A importância do ato de ler, de Paulo Freire. Leitura e 
apresentação em retroprojetor das conclusões da leitura em forma 
de música, poema, desenhos e síntese teórica. Desenvolvimento 
de técnicas de contar histórias com transparências feitas em 
máquinas copiadoras ou, de modo mais simples, por meio de 
desenhos em plástico transparente com canetas para retroprojetor. 
Técnica: apresentação simultânea da história e da projeção; 
projeção de imagens com incentivo do público para criar uma 
história. Opções: 1. trabalhar com a sobreposição de imagens, 
em que é feita uma transparência básica e colocam-se por cima 
outras transparências numa sequência que complementa a 
primeira; 2. sobre uma transparência de base, enriquecer o 
cenário com acessórios, como folhas secas, botões, clipes etc., 
que poderão complementar a narrativa; 3. efeitos de cor podem 
ser obtidos colocando-se papel celofane na parte superior do 
retro (na lâmpada de projeção).

4. Atividades com computador

4.1. word/internet. Estudo dos textos: “De onde veio o 
computador?” e “Internet: que bicho é esse?” (In: MIRANDA, 
Cláudia e RODRIGUES, Maria Luiza. Linguagem viva. São 
Paulo: Ática, 2001. v. 4). Explanação sobre Internet e Educação 
(com auxílio do bolsista Júlio César Dias Teixeira). Pesquisa 
na Internet e em outras fontes sobre lendas, mitos e histórias 
de Mato Grosso. Orientação sobre o Word para digitação dos 
textos compilados para comporem coletânea para biblioteca do 
PBOL. Ilustração dos textos folclóricos usando o paint (word). 
Produção de textos. Digitação e ilustração dos textos produzidos.

Estudo dos textos: “O papel da ilustração nos livros para crianças” e 
as “Funções da ilustração do livro infantil”, de Luís Camargo. Uso 
do retroprojetor para apresentação de ilustrações representativas 
das funções: Eva Furnari, Ziraldo, Roger Melo, Sylvia Orthoff, 
Luís Camargo. Estudos e debates sobre a entrevista de Magda 
Becker Soares, “A necessidade de ler” (referências ao uso de 
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computadores na educação) e relatos de experiências sobre o uso 
de tecnologias na Educação (revistas Nova Escola/Tv Escola). Uso 
de e-mail para comunicação intergrupal e com outros grupos de 
contadores de histórias. Visitas aos sites das escritoras de literatura 
infantil e juvenil Ângela Lago e Sylvia Ortoff.

4.2. power-point (orientações no uso e exercícios). Comentários 
introdutórios sobre o texto e a imagem: relações virtuais. As 
funções da imagem. A importância das ilustrações. Como são 
desenhados os nossos personagens. As diferentes dimensões 
das imagens na Internet (explanações feitas com o auxílio da 
professora Wanderléya Nara Gonçalves da Costa e do bolsista Júlio 
César Teixeira). Oficina da imagem: apresentação de análise de 
ilustrações – “A torneira” (tira do livro de Eva Furnari, A bruxinha 
atrapalhada). Assistência ao trabalho em power point da história 
estudada, “A torneira”, preparada pelo bolsista Evandro Lopes 
Martins. Assistência ao vídeo Haroldo vira gigante, da coleção 
Vídeo-Escola, sobre a animação de desenhos. Seleção de histórias 
de livros de imagem para apresentação. Sessões de apresentação 
de histórias sem texto utilizando as técnicas estudadas.

Nas avaliações feitas ao final dos encontros, os participantes, 
todos professores do ensino básico, mostram com ênfase suas 
dificuldades e tentativas, a exemplo daquele em que tiveram 
oportunidade de fazer pesquisa na internet (19/09/2002)82: 

“Diante do computador me senti alheio a praticamente tudo. 
Parece ser um bicho de sete-cabeças. Consegui apenas digitar e 
tentar ainda assim encontrar alguma coisa.”; “Fiquei maravilhada 
com a internet, porém constrangida por não saber lidar com a 
máquina. Mas, depois, com a orientação do monitor, consegui 
entrar no site da UFMT e da Ana Maria Braga [...].”; ‘Eu me 
senti impotente diante de tantos comandos. Consegui fazer 
pouca coisa [...].”; “Consegui fazer o que se pedia, porque 
já tenho alguns conhecimentos sobre o computador.” Vários 
participantes tinham conhecimento do uso do computador, 
mas afirmaram se esquecer por não terem esse equipamento 
disponível: “Por já ter uma pouca noção do uso do computador 

82 As avaliações foram transcritas do modo como seus autores as escreveram.
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o sentimento não foi de apreensão e sim de felicidade por voltar a 
usar o computador.”; “Desenhar na tela do computador é muito 
complicado no começo, mas depois vai ficando interessante [...]. 
Sinto muito por não ter um computador em meu trabalho e 
em minha casa para poder aprofundar mais [...].”

Um dos momentos de destaque do projeto foi o de ilustração 
das histórias (26/09/2002): “A aula de hoje foi muito importante, pois 
a ilustração de um texto enriquece a leitura do leitor. Bom, segui as 
orientações passo a passo e consegui realizar a “capitular” e ilustrei minha 
história, por ser a primeira vez me sai muito bem.”; “No 1º horário, no 
laboratório trabalhamos com o world art, com desenhos, isso fez com 
que perdesse ainda mais o “medo” com a máquina.”; “Foi bom pintar e 
colorir com mouse.”; “A aula de hoje foi muito prazerosa, no primeiro 
momento fomos ao laboratório de informática onde aprendemos coisas 
novas, como capitular; desenhar do Paint; usar o disquete. Na aula passada 
tivemos oportunidade de entrar na internet, mais precisamente no site 
da Nova Escola onde pude pesquisar várias atividades que trabalhe com 
meus alunos, tendo um grande aproveitamento.”; “No laboratório de 
informática o grupo teve mais desenvoltura e menos medo [...]. A aula 
sobre ilustração foi muito legal, podendo examinar uma outra face de 
uma história e também uma outra leitura e interpretação.”; “Em relação as 
funções das figuras achei fantástico, precisávamos ter mais conhecimento 
a esse respeito uma vez que trabalhamos com cças e sabemos o quanto 
elas apreciam figuras. Muitas vezes fazem suas leituras através das 
figuras nem lêem o texto.”; “Aprendi que o disquete é muito sensível, 
pode estragar com poeira, contato com celular, cartão magnético, etc. 
Minha coordenação não está boa, mas melhorei muito. No final da aula 
já consegui escrever alguns nomes e fazer alguns desenhos. Consegui, 
também, a usar a borracha, coisa que eu não conseguia.”

Ao final do projeto, a avaliação do Grupo foi a de que o trabalho 
resultou extremamente rico. As atividades foram variadas e os objetivos 
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foram alcançados – a inserção de novas tecnologias no trabalho de contar 
histórias, dentro das possibilidades de recursos que a Universidade oferece: 
retroprojetores, alguns computadores no laboratório de informática 
(com horários reduzidos, mas com muito boa vontade da coordenação 
do laboratório em atender nossas solicitações), vídeo, TV, episcópio. 
Ressalta-se também o apoio da Associação dos Docentes da UFMT, na 
subsede local, em vários momentos.

Esse projeto teve um sentido pioneiro no Departamento de 
Letras do ICLMA, haja vista que o seu corpo docente, pela natureza do 
objeto de trabalho, não se envolvia com o uso de recursos tecnológicos 
como o computador, e naquela época, nem mesmo para digitação e 
pesquisas na internet ele era muito usado.

Aliando teoria e prática, e na esteira do uso de tecnologia como 
ferramenta didática, trabalhei alguns pontos desse projeto de extensão 
com os alunos da disciplina de Literatura Infanto-Juvenil, 4º ano, 2002-3, 
com a proposta de desenvolverem um estudo analítico de contos de fadas, 
em diferentes versões, antiga e modernas, com personagens assumindo 
problemas contemporâneos. A proposta buscava o desenvolvimento 
da competência de perceber e conhecer a literatura voltada para o 
público infantil como resultado de processos sócio-históricos e afetivos, 
expressos artisticamente pela palavra e pela imagem, por meio de 
contato entre obra e leitor, teoria e prática. A metodologia previa um 
trabalho de análise literária – estudo comparativo (figurinos, cenários, 
perfil de personagens, tempo e espaço) e estudo dos aspectos variantes 
e invariantes do enredo (segundo o modelo de Wladimir Propp para os 
contos maravilhosos, por Nelly Novaes Coelho (1993), e apresentação 
em multimídia – gráfico com os resultados e animação de imagens em 
Power Point, exibido em datashow. No power point, foram apresentados 
slides com som e movimento de imagens e de texto, slides sem som com 
movimento de imagens e de texto; slides com texto alternado com imagens 
sem movimento ou com imagens sem sombra sob o texto; sem slides, 
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com conteúdo preparado no word. Essa experiência foi publicada na 
Revista Cathedral, periódico multidisciplinar das Faculdades Cathedral, 
em junho de 2005, sob o título “Experiências com Literatura Infanto-
Juvenil e novas tecnologias”.

Seguindo a tradição do PBOL de que o texto literário sempre 
ocupa um lugar apriorístico em relação à teoria, e buscando alinhar 
teoria e prática, desenvolvi um trabalho com o gênero lírico em etapas 
que culminariam na declamação de poemas, com alunos da disciplina 
Literatura Brasileira I, turma do 2º ano/2001. A ementa da disciplina 
trazia o estudo da produção literária, autores e sua contextualização 
sócio-histórica, dos séculos XVI ao XIX.

Num curso de formação de professores de literatura, cabia “irrigar” 
o cotidiano dos graduandos com experiência mais ampla com poesia, 
contribuindo para a construção de uma memória afetiva de leitura que 
os acompanharia no trabalho docente. Como disse Alves, “O professor 
[...] precisa perguntar-se: [...]. Que versos trago na memória? Ou, mesmo 
que não tenha memorizado, recordo momentos de leitura de forma 
significativa? (ALVES, 2010 apud REIS, 2014, p. 51).

Com o trabalho, buscava estimular o gosto e revitalizar o 
exercício de fruição por meio de uma entrega mais visceral e lúdica aos 
versos, às camadas de sua dimensão inventiva, artística, de lida com a 
linguagem expondo-se a si e ao mundo. Que “haja jogo”, diz Barthes 
(2002, p.9); que o leitor pactue com os versos, faça suas apostas. Nessa 
direção, de contribuir para provocar uma maior consciência da própria 
condição de leitor de cada aluno, da importância de estar atento ao 
seu modo e tempo de leitura, de maneira a atuar criativamente sobre a 
obra, inventariando diferentes formas de sua prosódia. É interessante 
aproveitar os procedimentos de leitura do professor francês, que afirmou 
apreciar mais a sua mobilidade sobre a obra literária, “corro, salto, ergo 
a cabeça, torno a mergulhar”, as “esfoladuras” que lhe impõe, ao invés 
de ir “diretamente [a]o seu conteúdo [..], estrutura [...].” (BARTHES, 
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2002, p.17), embora ele direcione esse comportamento leitor mais para 
o verso moderno, experimental, que ao clássico, como no nosso caso.

Assim é que houve leitura, em sala de aula e extraclasse, individual, 
coletiva, silenciosa e oral expressiva de poemas (selecionados pelos 
alunos e/ou indicados); exposição de impressões de leitura, diálogos. 
Posteriormente, abordagem fenomenológica, dos estratos dos poemas 
e outros estudos complementares, buscando relacionar os recursos 
estéticos à expressão das relações do homem consigo e com outros 
homens, cultural e historicamente situados.

 No percurso para a declamação colocamo-nos na frequência 
da natureza musical dos versos – principalmente em se tratando de 
verso regular, como o praticado no período colonial, que justifica a 
assertiva de que o poema nasceu para ser declamado (COHEN, 1974). 
Deu-se ênfase ao manuseio da camada sonora – unidades de medida, 
acentuação, tonicidade, pausas etc., com suas funções semânticas que 
ordenam o tempo da leitura, o ritmo, a curva melódica (BOSI, 1977). 
Foram realizados ensaios para desinibição, exercícios sonoro-rítmicos, 
entre outras atividades que supriram necessidades que o momento exigia. 
A percepção mais importante desse processo foi a de que, por meio da 
repetição dos poemas, nos ensaios, dava-se a compreensão das teorias, de como 
o seu conhecimento era útil para qualificar a entoação, e do conteúdo dos 
versos. A entoação, busca da melodia da fala, é um dos processos mais 
eficazes para aproximar o eu lírico do eu leitor. Para Octavio Paz (1982, 
p. 363), “recitar versos é um exercício respiratório que não termina em 
si: modo de união com o universo através do movimento total do nosso 
corpo com o da natureza”.

A capacidade de apreciar obras literárias cada vez mais complexas, 
herméticas, aquelas tributadas para leitores “iniciados”, vai se dando à 
medida da consciência intelectual desses recursos (MOISÉS, 2016). 
Isso tem implicações sociais, conforme argumenta Antonio Candido:
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[...] a luta pelos direitos humanos abrange a luta 
por um estado de coisas em que todos possam ter 
acesso aos diferentes níveis de cultura. A distinção 
entre cultura popular e erudita não deve servir 
para justificar e manter uma separação iníqua, 
como se do ponto de vista cultural a sociedade 
fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando 
lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. 
[...] a fruição da arte e da literatura em todas as 
modalidades e em todos os níveis é um direito 
inalienável. (1995, p. 262-263).

A culminância do trabalho se deu num Sarau Literário apresentado 
na sede do PBOL, especialmente preparado para essa finalidade.

No conjunto, o trabalho trouxe diferentes estratégias para 
a compreensão das relações autor-leitor-obra, movimento estético 
e historiográfico, evitando o esvaziamento de sentido de conteúdos 
apenas memorizados.

Essa experiência consolida, em 2002, o projeto Vozes do Cerrado: 
Declamadores de Poesia, ou simplesmente Vozes do Cerrado, que ganhou 
uma identidade visual – o sol escaldante e o tronco suberino do Cerrado, 
um dos biomas de Mato Grosso, compondo as iniciais da denominação 
do projeto, uma criação e oferta da artista plástica Peônia Vasconcelos, 
de Barra do Garças, ao Projeto.

Figura 24 – Logomarca do Projeto

Fonte: ANI//Arquivo de 
Célia Maria
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Foto 47 – A artista Peônia Vasconcelos (a segunda, da direita para a 
esquerda) com a professora Célia e membros do Vozes do Cerrado: 

Declamadores de Poesia

Fonte: ANI//Arquivo de Célia 
Maria D. da Rocha Reis

Nos anos seguintes, procurei envolver as turmas nesse trabalho, 
alçando desenvolver um “processo pedagógico único” (Res. n º7 CNE/
CSE, Art. 5º, item IV, 2018). Esse modo de condução integrado de 
trabalho com os declamadores vai ser adotado nos projetos do Vozes 
do Cerrado, pelas sucessivas coordenações. Com o Abracadabra e 
o Coral, o Vozes compõe a trilogia dos projetos mais duradouros e 
populares do PBOL.

O marco de seu primeiro ano de atuação se deu na III Semana 
de Letras83 (21 a 25/10/2002), na qual seria feita homenagem ao 
centenário de nascimento (31/10/1902) de Carlos Drummond de 
Andrade. Para este evento, o Vozes preparou o espetáculo Fala, Poesia, 
com apresentação performática do repertório do poeta itabirano. Os 
alunos se apresentaram com precisão e disciplina notáveis, tanto na 
adequação da altura da voz (sem microfone), como na mudança 
de cenário, troca de roupas, na administração das falhas que iam 
acontecendo. Contamos com a participação especial do prof. Nilmar 
de Aquino e do músico, escritor, membro do Conselho Estadual de 
Cultura de Barra do Garças, Divino Arbués.

83 Comissão organizadora: Águeda Aparecida da Cruz Borges, Célia Maria Do-
mingues da Rocha Reis, Gilvone Furtado Miguel.
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Os excelentes resultados dos trabalhos propiciaram a organização 
de outra ação extensionista, o projeto Tarde Literária, também para ser 
realizada como atividade da III Semana de Letras. A proposta do projeto 
era a de convidar escolas do Médio Araguaia, prioritariamente aquelas 
cujos docentes participavam de projetos do PBOL, para realizar, cada 
qual, uma atividade de leitura, análise, interpretação e produção de 
trabalhos em diferentes linguagens (cênica, literária, plástica, musical 
etc.) de uma das obras literárias do escritor/ilustrador Luís Camargo, 
convite motivado pelo trabalho anterior com sua obra, e exposição 
desses trabalhos no Ginásio de Esportes Arnaldo Martins, de Barra 
do Garças. Entrei em contato com o autor, que concordou em vir 
ao evento para prestigiar a exposição e fazer palestra na Semana. A 
vinda dele foi custeada pela Fundação Itaú Social. Desta Fundação 
ele nos trouxe algumas dezenas de Cadernos de Poesia parnasiana e 
simbolista, que distribuímos aos graduandos de Letras, e algumas obras 
de literatura infantil, que passaram a fazer parte do acervo do PBOL.

Com a presença do autor, cumpria-se um dos objetivos do 
projeto, que era o de promover, por meio de experiências concretas, 
o contato direto entre autor-obra-leitor, meio de estímulo à leitura. 
Os trabalhos foram realizados no período de setembro a outubro e 
deles participaram professores e alunos de dezoito escolas da região, 
públicas (estaduais, municipais) e particulares, de ensino fundamental 
e médio, das cidades de Pontal do Araguaia-MT, Barra do Garças-MT 
e Aragarças-GO.



247

Foto 48 – Professoras Célia, Águeda Borges, o Vozes do Cerrado e os 
convidados, o escritor/ilustrador Luís Camargo e o Prof. Dr. Cláudio 

Ortiz, na III Semana de Letras do ICLMA (outubro/2002)

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria Domingues da Rocha Reis

 Foto 49 – Abertura do Projeto Tarde Literária (outubro/2002)

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria 
Domingues da Rocha Reis
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Foto 50 – Coreografia dos alunos da E.E. José Ângelo com a obra Maneco 
Caneco Chapéu de Funil, de Luís Camargo

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria 
Domingues da Rocha Reis]

Foto 51 – Trabalho dos alunos da E.E. Heronides Araújo com a obra Bule 
de Café, do escritor Luís Camargo, que posa na foto com o grupo.

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria Domingues da Rocha Reis
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 Foto 52 – O escritor Luís Camargo recebe trabalhos de alunos da Escola 
Cooperativa de Ensino do Médio Araguaia

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria 
Domingues da Rocha Reis

Buscando frentes literárias que pudessem valorizar o leitor e 
a leitura, o Grupo de Teatro Fazendo Arte leu, discutiu e encenou a 
história Feiurinha (FTD, 2001), de Pedro Bandeira, que traz em seu 
bojo a preocupação das princesas dos contos de fadas de desaparecerem, 
se não tiverem suas histórias contadas.
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 Foto 53 – As bruxas da peça Feiurinha

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria 
Domingues da Rocha Reis

Atendendo a essa prerrogativa e na esfera da poesia, que corria 
solta neste ano, o projeto Brinquedoteca foi repaginado para a vertente 
lírica. Desenvolvido na Escola Estadual Profa. Marisa Mariano da 
Silva, os participantes, professores da educação infantil e do ensino 
fundamental, leram e declamaram poemas infantis, parlendas, cantaram 
cantigas de roda (acompanhadas de bandinha rítmica), com ênfase na 
regularidade métrica (boa parte em redondilha maior) e rímica. Os textos 
apresentavam o eixo temático comum de brinquedos e brincadeiras. 
Os resultados facilitaram o estudo teórico, que tratou, entre outros, da 
importância do brinquedo no desenvolvimento emocional e cognitivo 
da criança; da linguagem poética, com a qual a criança tem afinidade, 
pelas brincadeiras linguísticas com a rima, pelo modo original como 
conceitua fatos, objetos, fenômenos, desconstruindo conceitos, pelo 
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uso inédito e/ou criação de palavras. A partir dessa motivação inicial, os 
participantes criaram os próprios brinquedos e brincadeiras. Com esse 
projeto, também objetivamos coadjuvar o uso do acervo e dinâmicas 
de leitura para a coleção Literatura em Minha Casa84, distribuída pelo 
MEC aos alunos do ensino básico e às bibliotecas, no período de 2001 
a 2004, pelo Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE). Em 
outra ocasião, eu e Orlandina desenvolvemos esse trabalho em forma 
de oficina, intitulada “Da Poesia ao Brinquedo”, no III Seminário de 
Linguagens Poésis no contemporâneo (18 a 20/09/2002).

O Coral Infanto-Juvenil Profa Sônia Rezende teve suas atividades 
desenvolvidas normalmente, contando com regente e tecladista, 
mantendo os procedimentos de interface entre música e leitura.

Nesse ano de 2002, ocorreram, no Departamento de Letras, 
reuniões de estudos, organizadas pela professora Rosilene Lopes 
Cardozo, objetivando a reestruturação da matriz curricular. Foi um 
período bastante fértil, de muitas indagações, donde emergiram 
várias pesquisas.

Tendo em vista o modo de trabalho e alcance do PBOL, 
considerei que, àquela altura, este Programa estava merecendo 
uma pesquisa para compilar seus procedimentos e materiais, a fim 

84 Composta por seis coleções, cada uma tinha cinco obras, de diferentes gêneros e 
culturas: poesia de autor brasileiro, conto, novela, clássico da literatura universal 
e peça teatral. O objetivo foi o de dar acesso a obras e estimular a sua leitura e 
fruição, leitura individual, com a família e outros, sem preocupações didáticas 
(do tipo “cobrança de leitura”).No entanto, não obstante o propósito importante 
e o alcance de resultados que vão se somando aqui e ali, houve um problema na 
administração do acervo. Concordamos com Scheffel, quando afirma que: “Trata-
va-se de uma experiência de leitura ligada à fruição – forma de leitura preconizada 
nos documentos oficiais, mas de difícil implantação nas rotinas de sala de aula 
em razão do caráter utilitário da leitura. A questão é que, para os professores e 
gestores escolares, não estavam claros os reais objetivos do projeto. Além disso, 
a distribuição desses materiais não foi feita conforme o planejado (um kit com 
cinco livros para cada aluno), ou os kits sequer foram distribuídos, ficando na 
biblioteca da escola”. (SCHEFFEL, 2017, p. 47).
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de resguardar a sua memória e criar subsídios para trabalho com 
literatura no ensino.

Tomada a decisão, no ensejo de um levantamento estatístico dos 
impactos do PBOL na comunidade universitária e extrauniversitária, 
como etapa preparatória para a pesquisa, propus um projeto de iniciação 
científica, pelo PIBIC, com bolsa do CNPq (período julho/2002-
agosto/2003), para uma aluna da graduação, Marinete Luzia Francisca 
de Souza, que já participava do Programa, compreendia e comungava de 
seus objetivos85. Junto à população que havia participado dos projetos 
do PBOL, das redes estadual, municipal e particular de ensino, dos 
alunos e professores do ICLMA, de entidades como a APAE e outras, a 
graduanda deveria verificar o índice de conhecimento do PBOL pelos 
vários segmentos de ensino e da comunidade em geral; a contribuição 
dos projetos desenvolvidos para a divulgação da leitura e formação de 
um público leitor na região do Médio Araguaia; a contribuição dos 
projetos de extensão para o ensino.

Os procedimentos metodológicos se centraram na análise de 
documentos e pesquisa de campo, com entrevistas e elaboração de 
questionários (instrumento de coleta), contendo perguntas objetivas 
e subjetivas para obtenção de dados quantitativos (estatísticos) 
organizados em gráficos86, e qualitativos, a leitura e interpretação 
dos dados. Os questionários continham perguntas específicas aos 
diferentes públicos. Em razão disso, a orientação foi a do emprego 
da abordagem fenomenológica descritiva por meio da qual se buscou 
conhecer e compreender os fatos e seus significados, com base no que 
representam para as pessoas de onde se originaram (SOUZA, 2003).

85 “[...] a pesquisa foi facilitada pela nossa identificação com ele [...], porque já 
havíamos participado de um de seus grupos em 1998, o Grupo de Contadores de 
Histórias Faz de Conta e, em 2002, do Vozes do Cerrado: declamadores de poesias 
[...]” (SOUZA, 2003, p.6).

86 A orientação para o tratamento estatístico dos dados e a construção dos gráficos 
foi feita pelo Prof. Admur Severino Pamplona, do Departamento de Matemática.
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Com a perspectiva de realização da pesquisa, no mês de março 
de 2003, afastei-me da coordenação geral, ficando com a coordenação e 
execução de dois projetos, O Grupo Abracadabra e o Vozes do Cerrado. Na 
sucessão, assume a professora Anna Maria Penalva Mancini, psicóloga.

 Foto 54 – Professoras Célia e Anna Maria

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria 
Domingues da Rocha Reis

auxiliada pela professora Ivani Bianquini, que se encontrava à disposição 
da UFMT para prestação de serviços. Nesse período, houve uma 
descentralização parcial da coordenação geral dos projetos do PBOL, 
passando, alguns, a ter o seu próprio coordenador/executor.

A gestão da professora Anna Maria foi marcada por projetos com 
corais, que sempre contaram com regentes, bolsistas, voluntários, dentre 
os quais, por um período maior, o regente Rogério Andrade da Silva e 
a professora Sandra Maria Marques Parreira. Ela deu continuidade ao 
projeto Coral Infantil Profª. Sônia Rezende, executado até 2014, quando 
foi desativado pela dificuldade de acesso a instrumentos musicais, 
bolsistas com conhecimento na área da música para acompanhamento 
dos trabalhos e regência.
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Em 2004 foi iniciado o projeto Coral Canto do Araguaia, em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia. Neste ano 
de 2005, foi criado e vinculou-se ao PBOL o Coral En...Canto, na 
versão adulta, sob a coordenação da professora Braulina Silva Morbeck.

Também fez a submissão do projeto Grupo de Teatro: fazendo 
arte (Proc. Nº 026/UMA/NUPEX/ICLMA/2003, de 11/04/2003), 
mas, como não foi concedida a bolsa solicitada, que tornaria possível 
a indicação de um graduando com experiência cenográfica para a sua 
realização, ela desistiu de realizá-lo, alegando, no relatório final não 
ter as “habilidades necessárias para tal atividade”. O Relatório Final 
foi inserido às fls. 08 do processo em que o projeto foi apresentado. A 
data deste Relatório é de 30/04/2004, com ciência do Departamento 
de Letras em 07/05/2004.

 Foto 55 – Coral En...Canto, sob a regência de Rogério Andrade

Fonte: ANI/ Arquivo do PBOL

 No primeiro semestre deste ano de 2004, contando com 
dados estatísticos preliminares da pesquisa de Marinete Souza, somados 
ao conhecimento e experiência na coordenação do PBOL, tive base 
consistente para elaborar o projeto PBOL: 10 anos formando leitores. 
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Os dados confirmaram o impacto exercido pelo PBOL na edificação 
de uma política de leitura no Médio Araguaia, conforme se constata na 
súmula estatístico-interpretativa que segue.

Em termos quantitativos, sobre o conhecimento e participação 
no PBOL pelos graduandos, os dados apontaram os projetos Grupo 
Abracadabra, Grupo de Teatro e o Vozes como os mais conhecidos pelos 
alunos do curso de Letras, com índice de participação expressivo no 
Abracadabra e no Vozes. Em Letras/Inglês e demais cursos87, os mais 
conhecidos são o Grupo Abracadabra e o Coral Infanto-juvenil, com índice 
de 1% de participação no Abracadabra. Em relação ao conhecimento do 
PBOL por professores das redes pública e particular, nas 17 (dezessete) 
escolas estaduais pesquisadas, todos os projetos são conhecidos; quase 94% 
dos professores conhecia o Abracadabra, 72%, o Coral; nas municipais, 
todos os projetos são conhecidos, sendo os maiores índices o Abracadabra 
(90%) e o Vozes (40%); nas particulares, 33% conhece o Abracadabra e 
o Brinquedoteca, os demais não são conhecidos.

Os índices apontaram discrepância no modo como os diversos 
públicos compreendem a função do PBOL. Para boa parte dos professores, 
participar de projetos do PBOL constituiu oportunidade de formação 
continuada. Uma informação recorrente foi a da percepção e compreensão 
de que os projetos do PBOL priorizam o lúdico em detrimento de 
aspectos morais e conteudísticos. Esta percepção procede e responde 
pelo empenho dos coordenadores de, no processo de seleção de obras, 
optar por aquelas que apresentam um trabalho estético mais acentuado, 
um nível mais inventivo. Para os professores das escolas beneficiadas 
(com projetos continuados), que conhecem o PBOL, sobretudo pelo 
Grupo Abracadabra, houve uma melhora na quantidade e qualidade da 
leitura e uma compreensão ampliada do projeto e da Universidade. Os 
dados, organizados por redes (escolas públicas estaduais/municipais e 
particulares) mostraram que as escolas estaduais têm maior índice de 

87 Farmácia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação.
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conhecimento e aproveitamento do Programa. Isso ocorreu porque 
havia um número maior de professores dessas escolas participando dos 
projetos, o que era um requisito (conforme ficou convencionado entre 
a coordenação, equipe e coordenadores dos projetos) para a ação do 
PBOL nas escolas, um modo de estímulo à participação. A recepção 
do trabalho do PBOL nas escolas se deu em perspectivas diferentes: 
professores participantes que deram continuidade, estimulando mais 
a leitura nas aulas, no horário de acolhida aos alunos, ou realizando 
projetos semelhantes88; professores participantes, que não desenvolveram 
nenhuma atividade nas escolas, segundo os seus diretores89; professores 
que sentiam dificuldade em participar permanentemente dos projetos, 
porque queriam cursos rápidos, que oferecessem modelos de trabalho 
para as aulas. Para estes, a crença era a de que um curso rápido os 
transformaria em contadores de histórias; por outro lado, as visitas do 
PBOL às escolas serviam não para atividades lúdicas de leitura com os 
alunos, mas para ensiná-los a contar histórias. Ainda, há professores que 
achavam que a responsabilidade pela continuação do trabalho nas escolas 
era do próprio PBOL. Para as escolas que receberam o PBOL somente 
para apresentações, o Programa era referência de formas de trabalho 
com literatura. Aplicando o questionário aos participantes do Grupo 
Abracadabra, os resultados mostraram que o interesse por esse trabalho se 
deu pelo prazer da leitura, para um convívio com a arte, para conhecer 
mais profundamente a literatura infantil, aprender técnicas de contar 
histórias; houve os que disseram ter interesse inicial no certificado, mas 
permaneceram no grupo pela seriedade do trabalho. No geral, disseram 
que a relação com a literatura mudou, tanto na questão pessoal, no sentido 
do gosto, alegria e entusiasmo pela leitura; descontração, segurança, 

88 A exemplo da Escola José Ângelo dos Santos, com o projeto Ler sem doer, e 
subprojetos como Enquadrando a leitura (gibis); e da Escola Antonio Cristino 
Cortes, com o projeto Pegadas da Leitura (SOUZA, 2003, p.54 e 55).

89 Há nesse caso, porém, aqueles diretores que estimulam e oferecem condições 
para a realização de projetos nas escolas e aqueles que não as oferecem.
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desinibição, pelo convívio com o grupo; profissional, pela segurança de 
contar histórias, mesmo do ter aprendido a ler a partir dessa experiência 
e da compreensão de que, embora se diga o contrário nas escolas, as 
crianças gostam de ler. Um depoimento importante foi o que afirmou 
que o grupo “investe em todas as potencialidades da pessoa [...]. Nesse 
ano eu me descobri desenhando história.” (SOUZA, 2003, p. 48-49). 
É interessante ressaltar o depoimento de professores que participaram 
dos projetos no período em que cursavam o ensino fundamental e 
desenvolviam com êxito atividades de leitura em sala de aula.

Quanto ao corpo discente do ICLMA, setenta e três das quatro 
turmas de Letras e cem alunos dos demais cursos responderam aos 
questionários. Os projetos mais conhecidos foram o Abracadabra (72% 

– Letras; 39% – outros cursos) e o Coral (92% – Letras; 26% – outros 
cursos). Para os alunos de Letras, nos mesmos termos, vislumbraram-se 
atitudes diferenciadas: dezesseis alunos de Letras e um aluno da Biologia 
participavam dos projetos.

Desse percentual de alunos, as atitudes se diferenciam nos 
seguintes aspectos: os integrantes dos projetos; os que procuravam 
participar das atividades e, valorizando-as, empenhavam-se nessa 
participação e contribuíam para a sua divulgação; os que só tinham 
contato com o PBOL nas apresentações públicas; os que reconheciam 
o seu valor, mas não consideravam que incentivasse a leitura; os que não 
o conheciam. Foi afirmado que o projeto de pesquisa sobre o PBOL 
ajudou a divulgá-lo aos que ainda não o conheciam.

Na interpretação feita acerca dos alunos participantes dos 
projetos do PBOL, foi empregado o conceito de topofilia, de Yi-Fu 
Tuan (SOUZA, 2003, p.46), no âmbito da Geografia Humanista, que 
leva em conta as relações afetivas que os seres humanos desenvolvem em 
relação ao meio ambiente, o modo como o percebem e o representam. 
Os alunos participantes dos projetos do PBOL, em especial os bolsistas, 
mostraram-se mais íntimos, familiarizados com o espaço da universidade, 
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pela frequência a ele e pela integração em vivências artísticas, que 
lhes estimularam os sentidos, o imaginário, o prazer e o aprendizado, 
destacando-se no desempenho em sala de aula, mostrando iniciativa, 
boa capacidade de reflexão, de redação, desenvoltura no manuseio de 
equipamentos. Com essa propriedade, a relação topofílica culmina no 
conceito de lugar.

Quanto à ação do Departamento de Letras (coordenação, chefia, 
corpo docente), os dados revelaram que o corpo discente percebe o 
distanciamento entre este e o PBOL (projetos, coordenação, participantes). 
As respostas dos questionários mostraram que muitos alunos gostariam de 
participar, mas a participação ficava inviabilizada pelo fato de o curso de 
Letras ser exclusivamente noturno e as atividades do PBOL só ocorrerem 
durante o dia, e, à exceção das disciplinas Literatura Infanto-Juvenil e 
Literatura Brasileira I (no caso da articulação com o projeto Vozes do 
Cerrado), outras disciplinas da matriz curricular priorizavam o ensino em 
sala de aula, não aproveitando as múltiplas possibilidades de atualização 
e dinâmica de conteúdo oferecidos pelo Programa; também, era dado 
pouco estímulo aos alunos participantes dos projetos. Há, então, uma 
compreensão de que o PBOL e o Curso de Letras fomentam leitura, 
no entanto, sem conexão entre si. Mesmo mediante o esforço da chefia 
e coordenação para o funcionamento do Programa, os coordenadores 
sempre tiveram que atuar com muita persistência e idealismo para 
conseguirem obter os recursos necessários à sua realização.

O projeto PBOL: 10 anos formando leitores objetivou a organização 
de um quadro geral das atividades realizadas, desde a sua fundação, 
algumas discussões sobre a importância da literatura na formação humana 
e da formação de leitores; o papel da extensão no Ensino Superior; a 
formação do professor de Letras. Ressalto que, em todas as instâncias, 
contei com a eficiente e afetiva parceria da professora Orlandina, que 
constituía, ela mesma, um patrimônio do Programa e um arquivo 
integral da memória dele. Em termos metodológicos, procedemos a 
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um levantamento de arquivo e análise de documentos (impressos, áudio, 
vídeo e fotografias, constantes nos arquivos do Programa, na Câmara de 
Extensão do ICLMA); partituras, desenhos e demais itens importantes 
para a composição do arquivo, além de pesquisa bibliográfica.

Assim como o projeto de pesquisa do PBOL, outros colegas 
estavam realizando projetos voltados para questões oriundas e/ou de 
interesse do Curso de Letras. Concluindo pela afinidade entre os projetos 
e tendo em perspectiva a importância, para a reestruturação curricular 
referida, de um levantamento da realidade acadêmica para a avaliação 
dos efeitos de sentido que o Curso de Licenciatura em Letras estava 
produzindo na educação regional, com as limitações de funcionar somente 
no período noturno, ter boa parte dos alunos atuando em diferentes 
áreas do conhecimento, muitos sem a perspectiva de ingressarem na 
educação, reunimos os projetos em andamento e outros, elaborados 
para esse fim, num projeto matriz intitulado Arte, Discurso e Prática 
Pedagógica: múltiplas vozes sobre/no Curso de Letras/ICLMA/UFMT, para 
o período de maio/2003 a setembro/2005. O projeto foi financiado pelo 
CNPQ90 e coordenado por mim e pela Profa. Águeda. Foram englobadas 
as áreas de Língua Portuguesa, Literatura, Didática e Prática de Ensino 
e envolvidos professores e graduandos (PIBIC): Da teoria à prática: o 
lugar da constituição do Professor de Língua Portuguesa e de Literatura 
(Maria Celeste Saad Guirra/ Braulina Silva Morbeck. Bolsista: Fernanda 
Carreira); A formação do aluno do Curso de Letras do ICLMA/UFMT: seus 
significados e crenças (Maria Claudino da Silva Brito/Raimunda Alves 
Batista Campos. Bolsista: Andria da Silva Oliveira); Programa Biblioteca-
Oficina de Literatura: 10 anos formando leitores (Célia Maria Domingues 
da Rocha Reis/ Orlandina Marques de Farias. Bolsistas: Marinete Luzia 
Francisca de Souza/Roniel Ferreira Dutra); A constituição discursiva sobre 
o índio em Barra do Garças/MT: um paradoxo na praça (Águeda Aparecida 
da Cruz Borges. Bolsista: Fernanda Luzia de Almeida Miranda); Estudo 

90 Proc. N. 40.3695/2003-1/CNPQ, maio/2003-set/2005.
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sociolinguístico interacional da presença de alunos indígenas xavante nas 
escolas públicas do Médio Araguaia (Marly Augusta Lopes de Magalhães. 
Bolsista: Lucinete Alves dos Santos).

A par da pesquisa, continuei o trabalho com a extensão. O 
entusiasmo, frequência e disponibilidade dos membros dos grupos 
Vozes e Abracadabra tornaram possíveis a organização e participação em 
alguns eventos culturais. Participamos do III Expoart – Secretaria de 
Cultura Municipal, com Arte em prosa e poesia – Grupo Abracadabra e 
Vozes do Cerrado (nov./2003). Com o Vozes, organizei a segunda versão 
do espetáculo Fala, Poesia, apresentado no Auditório Municipal de 
Barra do Garças e participei, como banca de avaliação, do IV Concurso 
de Poesia Natalina, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura 
(nov/2003). O Grupo Abracadabra realizou uma viagem cultural à 
Cidade de Goiás e a Goiânia.

Como foi dito, o PBOL buscava todo tipo de público a fim de 
incentivar a leitura, e, para isso, sempre fazia adaptação de métodos e 
técnicas. Mas as dificuldades eram muitas, por exemplo, quando o grupo 
ia contar histórias na APAE ou quando os alunos da APAE vinham 
até a sede do PBOL para ouvir histórias e brincar. Desse carecimento, 
foram abertas oportunidades para dois projetos, um de extensão e um 
de pesquisa, ambos remetendo à política educacional brasileira de 
inclusão de crianças “Portadoras de Necessidades Educativas Especiais 
(PNEE)”91, na rede regular de ensino, no contexto das atividades do 
Grupo Abracadabra.

O projeto de extensão Contando histórias com LIBRAS, que a 
Profa. Anna Maria e eu coordenamos, apresenta, entre os seus objetivos, 
reconhecer a necessidade da comunicação e favorecer a inclusão de 
crianças surdas no ensino regular. As histórias, contadas com LIBRAS, 

91 LDBEN n.9.394/96, Art. 4, inciso III: “Atendimento educacional especializado 
gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 
regular de ensino.”
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com expressões faciais, estimulam o imaginário, a leitura e ampliam o 
vocabulário das crianças. Para tanto, foi criado um grupo específico de 
contadores, que recebeu treinamento inicial em LIBRAS. Após, foi feita 
uma seleção de histórias e treinamento para contá-las de maneira adequada 
ao público e confecção de material a ser usado como suporte na contação.

O projeto de iniciação científica A literatura como instrumento 
de alfabetização de alunos com dificuldades de aprendizagem (agosto/2003 
a julho/2004. CAP. 088/2003), desenvolvido pelo graduando Roniel 
Ferreira Dutra com bolsa do CNPQ, sob a minha orientação, contou 
com o auxílio inicial da professora Anna Maria. Ele era bolsista do PBOL 
e já havia assessorado o Grupo de Contadores de Histórias Profa. Luciana 
Miani. Os objetivos do projeto, em relação ao graduando, incidiam sobre 
a qualificação de sua formação docente, em uma situação específica que 
era a de trabalho com literatura com a Educação Especial, considerada 
uma “modalidade da educação escolar”92, e elaboração de material com 
reflexões sobre formação do professor no curso de Letras; a aquisição de 
experiência e construção de material didático específico para esse público, 
agregando procedimentos e valores ao trabalho do Grupo Abracadabra; 
em relação à comunidade receptora (sala especial com 6 (seis) alunos 
de uma escola estadual em Barra do Garças-MT), contribuir com a 
alfabetização por meio de atividades lúdicas a partir de textos literários, 
tendo em vista a inclusão escolar. No aspecto metodológico, procedeu-se 
à pesquisa bibliográfica e de campo (observação participante, registro 
de dados, entrevistas).

Este foi um projeto importante e difícil de desenvolver e que teve 
alterado todo o procedimento na segunda etapa. A realidade encontrada 
não estava de acordo com a legislação acerca da Educação Especial. Para 
tentar compreender e apresentar a realidade que se mostrava, no relatório 
parcial (DUTRA, 2004), o graduando estabelece um comparativo entre 
os aspectos legais, garantias e exigências da Educação Especial e o que 

92 Conf. Art 3º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11/09/2001.
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estava sendo praticado. Em acordo com o Art. 7º da Resolução CNE/CEB 
Nº 2/2001, o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 
especiais deveria ser feito em classes comuns do ensino regular, em 
qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica, sendo que as escolas 
deveriam “prever e prover”93 professores capacitados e especializados para 
o atendimento das necessidades desses alunos, flexibilização e adaptação 
do currículo, apoio pedagógico especializado em salas de recursos etc. 
(DUTRA, 2004). No entanto, o que se encontrou na escola campo foi 
uma sala pequena, escura, com materiais didáticos antigos, envelhecidos. 
A instituição não propiciava a inclusão, tendo em vista o despreparo dos 
profissionais, a falta de acompanhamento e destinação de recursos por 
parte dos órgãos competentes, o desconhecimento e descaso das famílias, 
entre tantas outras razões. O bolsista também não conseguiu nenhuma 
informação ou relatório sobre os alunos (nem da professora, escola ou 
assessoria pedagógica). Havia alunos que frequentavam a mesma turma 
há mais de 10 anos. Auxiliando a docente com atualização de recursos 
didáticos e atividades literárias com os alunos, observou o desempenho 
escolar e atitudes deles, constatando sua capacidade de formar hábitos, 
socializar, assimilar conhecimentos a partir das experiências, manter 
hábitos de higiene, de rotina, como ir para a escola etc. Confronta, então, 
essas observações com alguns parâmetros para um aluno ser diagnosticado 
com dificuldade ou perda de áreas do funcionamento mental, nas 
quais se incluem expectativa educacional, como a aprendizagem, o 
ajustamento social e o comportamento adaptativo, questionando o fato 
de aquelas crianças terem sido categorizadas como especiais e relegadas 
àquele esquecimento nas salas especiais e o entrave para não terem sido 
inseridas no ensino regular. Dentre as alternativas, conclui que são os 
pais, mais que a escola ou o governo, os responsáveis pela manutenção 
dos filhos na escola, pelo receio do fracasso escolar ou da rejeição que 
eles poderiam sofrer em uma sala regular, com média de 30 alunos, sem 

93 Art 8º da Resolução CNE/CEB Nº 2/2001.



263

a atenção particular da professora, mesmo sabendo da capacidade deles. 
Mas reconhece, nesse caso, a falta de projetos integrando alunos, pais, 
escola, sociedade, visando dar algumas respostas e orientação aos pais 
sobre as possibilidades de trabalho com seus filhos, e criando condições 
para uma educação cidadã.

Ao relatar as principais dificuldades na realização do projeto, 
o bolsista desabafa que foi a ausência de condições para colocá-lo 
em prática, “ao invés de termos que ficar remediando situações”, 
mudando procedimentos, reduzindo a programação, buscando outros 
profissionais para entrevistas, buscando diálogo com os pais. Estes foram 
os mesmos problemas com que os profissionais da área se depararam, 
desde a infraestrutura das salas à negligência dos pais e da escola 
(DUTRA, 2004, p. 22).

As dificuldades do graduando, se observadas do ponto de vista de 
sua percepção, síntese e indagações dos aspectos legais e do que realmente 
acontecia, a tomada de iniciativa para a resolução de problemas da 
ordem do dia, o rearranjo de conteúdos, o trabalho em conjunto com a 
docente da turma, a preparação de atividades oportunas para os alunos 
etc., acabaram por lhe proporcionar grande aprendizado, cumprindo-se 
o propósito formador da iniciação científica94. O Relatório foi lido e 

94  A título de exemplo da iniciativa e persistência do graduando para contornar 
situações como a da dificuldade de aprendizagem dos alunos, por meio de histórias, 
apresento este episódio, no qual estava em estudo o conceito de lateralidade. Para 
auxiliar a aluna RN a conseguir atar o cadarço do tênis, ele retirou o sapato de um 
dos alunos, que estavam sentados em círculo no chão da sala, e contou:

Esta é a estória de duas cobras vizinhas que viviam brigando. (seguram-se os 
cadarços como se fossem duas cobras). Um dia elas brigaram tão feio (dá-se o nó) que 
as duas decidiram se mudar de casa (cada um dos cadarços vai para um lado). Longe 
uma da outra, um belo dia, uma cobra saiu para comer, faminta decidiu: “Vou 
comer um coelho”, e saiu à procura de um. Quando menos esperava, atrás de uma 
moita estava um coelho. Na perseguição, o coelho fugiu, mas não escapou, sobrou 
só uma orelhinha (aqui se faz a primeira parte do laço).

Do outro lado da floresta, a outra cobra decidiu também sair e comer, mas 
na sua perseguição perdeu o coelho, deixando ele fugir, ficando, a cobra, faminta 
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discutido pelo Abracadabra, sendo aproveitadas algumas atividades para 
as sessões de contação de histórias.

No ano de 2004, deu-se a descentralização da coordenação 
geral do PBOL, em função do projeto coletivo de pesquisa em curso no 
Departamento de Letras, com cada professor proponente coordenando 
e executando o seu projeto de extensão.

Em relação aos projetos, os corais continuaram com as mesmas 
coordenações. A professora Maria Claudino reassume a direção do 
Grupo Abracadabra e, pela natureza do trabalho do grupo, que necessita 
de um espaço para reuniões, naquele ano e nos posteriores, ela provê 
a manutenção da sede do PBOL. O Grupo se mobiliza para outras 
cidades – para desenvolver oficinas e contação de histórias na Feira do 
Livro de Itiquira/MT; para contação de histórias em escolas estadual e 
municipal de General Carneiro, criando-se o projeto Pbol leva a leitura 
pelas terras de MT, concebido pela professora Orlandina, que não foi 
formalizado, apenas constou no formulário de reapresentação do projeto 
Abracadabra (à PROCEV), em 2005, como um de seus objetivos: “Dar 
continuidade ao projeto Pbol leva a leitura pelas terras de MT”, um 
índice de que foi iniciado em 2004. Tal objetivo consta em todos os 
formulários posteriores a que tivemos acesso na realização dessa pesquisa.

O projeto Vozes do Cerrado foi mantido, sempre bastante ativo. 
Contando com os membros,

(na perseguição se forma a outra parte do laço. O nó que finaliza o cadarço é dado na 
entrada do coelho na toca. Fuga).

Cada aluno do círculo contou a história e todos tiveram sucesso na execução 
do laço, inclusive RN.
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Foto 56 – Participantes do Projeto Vozes do Cerrado

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria Domingues da Rocha Reis

com a professora Orlandina e o Grupo Abracadabra, organizamos o 
evento Tarde Literária II: “Por enquanto sou pequeno!”: literatura e leitor, 
que teve como convidado o escritor Pedro Bandeira, e financiamento 
da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso.

Foto 57 – Escritor Pedro Bandeira na sede do PBOL

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria 
Domingues da Rocha Reis
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A opção pelo escritor deu-se pela sua significativa produção, 
cujo acesso foi facilitado pela publicação de obras de sua autoria na 
coleção Literatura em Minha Casa. Com isso, além de valorizar o 
projeto do governo, estávamos contribuindo para a popularização 
de bens culturais, entre outros tantos benefícios. O título do evento 
nomeia uma das obras do autor e remete, em nosso caso, ao cuidado 
com a formação dos pequenos leitores, população que constituiu 
grande parte do núcleo participante.

Buscando firmar parcerias com o maior número possível de 
escolas, públicas (estaduais, municipais) e particulares, de ensino 
fundamental e médio da região, promovemos um encontro com diretores 
e coordenadores para expor o projeto e tirar as dúvidas imediatas.

Foi solicitado que os gestores/coordenadores conversassem com 
os docentes nas escolas para a adesão ao projeto. Organizou-se uma 
agenda para encontros periódicos com os docentes responsáveis pelo 
projeto nas escolas, para manter vivo o entusiasmo dos envolvidos, 
ouvir uns dos outros o trabalho que estava sendo feito, fomentando 
novas ideias. Essa agenda servia, também, para acompanhar a produção 
e garantir que não fosse apenas protocolar a participação, mas que 
resultasse de uma atividade real de leitura e reflexão dos alunos, de 
maneira a valorizar a obra e o autor, compreender o processo de criação.

Nos moldes da primeira edição desse projeto, o objetivo 
primordial foi o do contato direto entre autor-obra-leitor. Para tanto, 
cada escola deveria selecionar uma obra do autor convidado (do gênero 
narrativo, lírico e dramático) e fazer a leitura, discussão e produção de 
um trabalho, fazendo uso diferenciado e criativo de uma linguagem 
artística (literária, pictórica, cênica, plástica, musical etc.). Cuidamos 
para que nenhuma escola apresentasse a mesma modalidade de arte. O 
projeto foi iniciado em agosto e concluído em novembro, no contexto 
da IV Semana de Letras do ICLMA, com apresentação dos trabalhos 
produzidos pelas escolas no Ginásio de Esportes Arnaldo Martins, 
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no Porto do Baé, em Barra do Garças, contando com a presença do 
escritor Pedro Bandeira; palestra do escritor para a comunidade escolar 
e demais interessados, no espaço social da Associação Atlética do Banco 
do Brasil, de Barra do Garças, antecedida pela apresentação da peça 
Feiurinha, por alunos de uma das escolas participantes; encerramento 
no auditório do ICLMA, com a apresentação de uma peça pelo grupo 
de teatro Cena Onze, momento em que cada escola entregou um 
relatório, com registro escrito, fotos e/ou vídeos do trabalho realizado.

 Foto 58 – Pedro Bandeira, professores e alunos da E.E. São João Batista

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria Domingues da Rocha Reis
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 Foto 59 – Pedro Bandeira, professoras e alunos de um Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) de Barra do Garças-MT

Fonte: ANI/ Arquivo de Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Foto 60 – Escritor Pedro Bandeira, professora Célia e alunos da Escola 
Laura Vicuña, de General Carneiro-MT

Fonte: ANI/ Arquivo de Aline Márcia de Abreu Carvalho
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O evento alcançou grande êxito, com um total de dezenove 
escolas participantes, estaduais, municipais, particulares e uma escola 
cooperativa. Dentre os muitos pontos positivos do projeto, apontados 
nos relatórios, foram destaque: o aumento do interesse dos alunos, 
inclusive os da educação infantil e do primeiro ciclo, pela procura de 
livros e pelo conhecimento de seus autores e ilustradores; maior cuidado 
com os livros; desejo de continuar a fazer outras atividades de leitura; os 
momentos férteis dos encontros – nas reuniões com a coordenação do 
projeto (na universidade), que proporcionaram contato com as escolas 
envolvidas e as atividades em preparação, e dos alunos e professores 
com o autor; a proposta de um projeto da universidade, que gerou 
um subprojeto coletivo na escola e no conjunto com outras escolas; 
o trabalho mais intenso com um linguagem artística e o contato com 
inúmeras outras, que propiciou o interesse pelo formato do livro, pelas 
ilustrações, entre outros ganhos. Segundo o relatório apresentado por 
docentes da Escola Municipal Francisco Antônio Marcucci:

[...] percebemos que o desenho do molde de 
roupa [para compor o figurino dos personagens] 
ajuda a perceber as curvas do corpo humano 
[...] obedecendo as proporções de tamanho. 
Alguns que têm menos noção de espaço e de 
proporção manifestaram isso em seus desenhos 
[...]. (SOUZA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, L 
M; 2004, p. 2).

Enfim, outro ponto positivo foi a elaboração do relatório, 
um modo de também pensar literatura, por meio da reflexão sobre a 
atividade realizada.

Naquele ano, os coordenadores do PBOL participam novamente 
de um encontro da SBPC, a 56ª, sediada pela UFMT, em Cuiabá, com 
minicursos, oficinas, painéis. Também foram apresentados os resultados 
parciais do projeto Arte, Discurso e Prática Pedagógica, que continuava 
ativo, com encontros bastante proficientes.
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A qualidade e amplitude dos trabalhos estimularam, a partir 
de 2004, que os projetos de leitura do PBOL, os seus procedimentos 
metodológicos, fossem tomados como objeto de pesquisa de trabalhos 
de conclusão do curso de Letras (TCC), por bolsistas e participantes. 
Nesse ano foram produzidos, sob a minha orientação, A poesia infantil 
e o desenvolvimento do imaginário da criança, de Heloisa Helena 
Ribeiro de Miranda; A influência da mídia na literatura infanto-
juvenil, de Elizângela Adelaide Stein; Experiências com teatro no Ensino 
Fundamental e Médio, de Marinete Luzia Francisca de Souza. No 
campo da pesquisa também foi feita uma sistematização de dados 
dos projetos, viabilizando a publicação de um artigo sobre o trabalho 
com o grupo de declamadores, na revista Polifonia, do Programa de 
Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, de Cuiabá, e os resultados 
do trabalho dos graduandos da disciplina de LIJ com a contação de 
histórias com recursos tecnológicos, na revista Cathedral, da Faculdade 
Cathedral, de Barra do Garças.

Das incipientes investidas do PBOL com as novas tecnologias 
e para conhecer a realidade do uso do computador no trabalho com 
a arte literária no ensino básico, propus outro projeto de iniciação 
científica (PIBIC), Educação, Literatura e Tecnologia: uma análise da 
informação automática em escolas públicas e particulares, desenvolvido 
pela graduanda Vanessa Mascarenhas do Nascimento (agosto/2004 – 
julho/2005). Para adquirir conhecimento na área, a graduanda efetua 
pesquisa bibliográfica sobre metodologias de pesquisa com tecnologia 
na educação, no país, seleciona duas daquelas que publicaram maior 
número de artigos e outros sobre esse trabalho (escolas particulares), 
entra em contato para troca de informações e aquisição de material. 
Também tem oportunidade de participar de atividades interdisciplinares 
com alunos do curso de Informática para conhecimento e uso de 
softwares educacionais.
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O estudo das informações e material adquirido com as 
duas escolas levaram à conclusão de que os professores têm perfil 
de pesquisadores e a escola lhes financia cursos, eventos para se 
qualificarem. Eles gozam de liberdade para preparar e ministrar suas 
aulas. De modo similar, a graduanda faz um levantamento com escolas 
do Médio Araguaia que têm laboratório de informática, elabora 
e aplica questionários a professores e coordenadores de escolas da 
região. Seleciona duas, uma pública, Escola Estadual Antônio Cristino 
Cortes, e outra, particular, Escola Madre Marta Cerutti, que deu 
pouca contribuição. Tabulados e interpretados os dados, os resultados 
apontam velhos conhecidos: maior uso de recursos tecnológicos 
pelas áreas de exatas e biológicas; professores de Literatura e Língua 
Portuguesa não veem necessidade de tecnologias, justificando que isso 
se dá em decorrência da própria formação na graduação. Professores 
que desenvolvem projetos com recursos tecnológicos estão obtendo 
bons resultados no processo de ensino-aprendizagem, fazendo uso da 
internet como fonte de pesquisa para a elaboração de projetos, sua 
aplicação e publicação dos resultados. Usada de maneira adequada, a 
tecnologia está contribuindo para melhorar a qualidade do ensino. A 
percepção interessante foi a de que essas escolas mantêm vínculo com 
universidades, o que coloca em relevo o papel da universidade como 
geradora/atualizadora do conhecimento. Visando contribuir com a 
escola pesquisada, foi articulado que alunos do 4º ano de Informática 
fizessem o estágio em seu laboratório, auxiliando discentes e docentes 
com métodos e técnicas de uso de equipamentos, na construção de 
um novo site e na manutenção de seus computadores.

O ano letivo de 2005 viu realizados três projetos do PBOL: 
o Grupo Abracadabra, o Coral Infanto-Juvenil e o Vozes do Cerrado. 
A professora Maria Claudino assume novamente a coordenação do 
PBOL, em função da coordenação do Abracadabra, projeto mais 
abrangente, responsabilizando-se pela manutenção da sede e de outras 
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necessidades. De 2005 a 2008 o PBOL conta com a vicecoordenação 
da professora Maria Inez Zorzetto Peixoto95, antiga participante, 
executora e colaboradora de projetos do Programa. Os bolsistas foram 
indicados especificamente para os respectivos projetos.

Sempre buscando o público da diversidade, o Grupo Abracadabra 
realizou estudos e técnicas de contar histórias para apresentações em 
escolas, creches, e eventos da UFMT (semana de calouros, semana 
de Letras, mostra de extensão, seminário do Sintep etc.) de Barra do 
Garças, Aragarças e cidades vizinhas, tendo se apresentado no Pronto 
Socorro Municipal e no Lar da Providência (de idosos), de Barra do 
Garças. De permeio, o Abracadabra leu histórias d’O Sítio do Picapau 
Amarelo, de Monteiro Lobato, e conversou sobre elas. A coordenação 
realizou uma oficina para confecção de fantasias de personagens. A 
partir desse trabalho, foram elaborados projetos de leitura para serem 
desenvolvidos nas escolas dos membros do Grupo. Houve socialização 
das experiências, com avaliação bastante positiva dos resultados e 
indicação de continuidade do trabalho para o ano seguinte.

O Coral Infanto-Juvenil, coordenado pela professora Anna 
Maria Penalva Mancini, e sob a regência de Juliane Ramos, foi sediado 
na EE Irmã Diva Pimentel, reunindo um total de cinquenta coralistas, 
número que mostra o êxito que o projeto segue alcançando, em seus 
objetivos de estimular o gosto pela música, o seu cultivo pelo canto 
e pela interpretação das letras, que aprofunda a compreensão de seu 
estatuto de arte, o estímulo à leitura literária a partir de números 
musicais e o exercício de várias linguagens, corporal, visual, literária, 
em cada música trabalhada.

95 O Departamento de Letras estava tentando firmar novo convênio com a Pre-
feitura Municipal para a cedência da professora Maria Inez. Não foi encontrado 
documento que a comprovasse para 2005. Pelo fato de as ações serem reduzidas 
naquele ano, e se ampliarem nos anos seguintes, é possível concluir que ainda não 
tinha sido firmado o convênio.
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Prosseguindo com o projeto Vozes do Cerrado, e contando com 
a ajuda do bolsista Bernardino Luiz Caetano Neto, procurei intensificar 
os estudos acerca do gênero lírico para qualificar as relações teórico-
afetivas entre os leitores e os poemas, a fim de tornar mais “autênticas” 
as apresentações. Intentando aproximar as áreas de conhecimento por 
meio da lírica como expressão universal, produzimos um espetáculo na 
perspectiva interdisciplinar entre Letras e Informática, que envolveu 
mídias diferenciadas, uma aproximação intensa entre poema, som e 
imagem, para a percepção da melodia do verso e da poesia da palavra-
imagem. Nessa direção, outro evento organizado reuniu alunos dos 
vários cursos do instituto no auditório, para comemorar o dia do 
estudante. O repertório apresentou temas relacionados ao conteúdo 
de cada um desses cursos. Na avaliação da atividade (em 18/12/2005), 
um dos membros atribui ao trabalho do Vozes um “aspecto político”, 
pelo “poder de integrar vários cursos, que nem sempre os cursos de 
licenciatura têm”. Outro depoimento ressalta a integração entre o 
ensino e a extensão: “O Vozes foi uma experiência de descoberta e 
paixão. Eu via a poesia como algo distante do meu mundo. Descobri 
que tenho facilidade de decorar, declamar. O Grupo e os conteúdos 
trabalhados na disciplina Estudos Literários trouxeram para mim o 
gosto pela Literatura.”

Conforme dito, o projeto Arte, Discurso de Prática Pedagógica: 
Múltiplas Vozes sobre/no Curso de Letras do Instituto de Ciências e Letras 
do Médio Araguaia/UFMT estava sendo concluído. Os resultados 
se mostraram positivos, como se verifica na síntese dos projetos 
apresentada a seguir, com recorte específico para assuntos que ora 
interessam ao presente estudo.

No sentido de substrato para as discussões acerca da 
reestruturação curricular, o projeto desenvolvido com professores 
egressos aponta que um curso de licenciatura deve ter em sua base 
as disciplinas que discutem e oportunizam experiências de docência:
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[...] se se pretende a formação de um profissional 
dotado das competências demandadas por um 
mundo em constante transformação, é necessário 
um trabalho interdisciplinar, que tenha como 
eixo articulador das disciplinas do curso a Prática 
de Ensino e o Estágio Supervisionado, o que 
exige do corpo docente um esforço contínuo de 
reflexão sobre as questões pedagógicas, propostas 
pela Didática, iluminado por um modo sempre 
renovado de fazer educação. A conclusão é a da 
reafirmação da pesquisa como metodologia de 
inserção do aluno no seu campo de trabalho e 
como caminho para a constante reflexão sobre 
sua prática. (GUIRRA; MORBECK, in REIS 
et al, 2005, p. 7).

As pesquisadoras apontam para uma condição que deveria ser 
óbvia nas licenciaturas: num mundo em transformação acelerada, onde 
não há mais fronteiras delimitadas do conhecimento, é necessário um 
currículo organizado de maneira interdisciplinar, e metodologicamente 
orientado pela/para a pesquisa, sempre gerando novas formas de 
saber, conhecer, posicionar-se. Não é por acaso que o engessamento 
curricular processado nas universidades e em outros níveis de ensino 
tem fortalecido a crise do desinteresse e da evasão. Para Donald Schön, 
ao incorporar a racionalidade técnica, as universidades organizaram seus 
currículos profissionais priorizando a ciência básica; depois, a ciência 
aplicada, para, finalmente, abrir espaço para as atividades práticas, por 
meio das quais se enseja que o aluno consiga aplicar a teoria transmitida 
(SCHÖN, 1998 apud BRITO; BATISTA, 2005, p. 7). Nesse caso, 
tem-se somente a transposição do modelo, sem que o sujeito possa 
estar implicado no conhecimento. Nesse parâmetro curricular, em 
se considerando que as licenciaturas têm como fim a docência, as 
disciplinas Didática, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado devem 
se constituir como eixo articulador, naturalmente não podendo ser 
colocadas mais para o final do curso, conforme constava no projeto 
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pedagógico em vigência, a fim de que “as competências para a docência, 
a reflexão sobre o modo como ocorrem as relações [...] entre o que 
é aprendido para ser ensinado, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores – a formação do professor”, comecem a ser desenvolvidas 

“desde o início da graduação, e não nas séries finais, ou ao término.” 
(BRITO; BATISTA, in REIS et al, 2005, p. 26), conforme depoimento 
coincidente de alunos e professores egressos participantes do projeto.

Os projetos de pesquisa com populações indígenas trazem, em 
medidas convergentes, reflexões sobre a situação dessas populações com 
foco no espaço público da cidade e na escola. No primeiro projeto são 
observados grupos de índios ocupantes da praça do antigo terminal 
rodoviário e da praça do Garimpeiro, onde se confrontavam com a 
própria imagem esculturada (havia esculturas de índios ao redor da 
praça). Interconectando dados dessa pesquisa de lugar físico, com 
outra, feita por bolsista em iniciação científica (quanto ao sistema 
educacional) acerca dos discursos produzidos sobre índios, pela 
população não índia, a interpretação das praças deu-se na dimensão 
discursiva, “os sentidos produzidos pelos discursos que os configuram”. 
Conforme dados levantados, os discursos ainda trazem marcas de 
subalternidade, da discriminação do período colonizatório, não obstante 
seja feito um uso artístico da imagem dos índios no centro da cidade, 

“e caracterizam o discurso da ‘descoberta’, determinando a diferença e 
quem é que deve aprender a ser igual.” No entanto, mesmo havendo 
essa descaracterização cultural, “ele, o índio, é rejeitado nesse espaço 
onde os não-índios julgam ser os donos: o espaço da cidade.” (BORGES, 
in REIS et al, 2005, p.5).

O segundo projeto investigou, em escolas públicas de cidades 
do Médio Araguaia, dentre outros aspectos, os meios de vida de 
estudantes indígenas, de que maneira se adaptam e se organizam no 
ambiente estudantil. Os dados levantados mostraram que, embora 
situados na cidade e fazendo uso de equipamentos e condições que a 
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urbanização lhes oferece, os índios se mantêm à distância dos outros 
moradores e, quando precisam, fazem uso da segunda língua. Criam 
uma “fronteira silenciosa”, que a pesquisadora supõe seja uma “forma 
de resistência [ORLANDI, 1999] que os sustenta na posição de serem 
índios” (MAGALHÃES, 2005, p.5).

O Estado de Mato Grosso apresenta uma população composta 
por quarenta e duas etnias indígenas96, que frequentam escolas e, 
em número crescente, a UFMT. Para atendimento específico a esta 
comunidade foi criado, em 2007, e está sendo mantido, o Programa 
de Inclusão Indígena (PROIND), política de Ação Afirmativa. Pela 
sua natureza, o material produzido pelas pesquisas é importante para 
ser discutido em cursos de licenciatura, entre professores e alunos, que 
devem ser abertos a trocas culturais, ampliando o alcance dos conteúdos 
programáticos e respectivas práticas, dos mecanismos de convivência, 
a fim de, pelo conhecimento das diferentes culturas, propiciar as 
condições necessárias a todos os que querem ingressar em seus cursos. 
É o que está enfaticamente previsto no Plano Nacional de Extensão:

[...] a ciência, a arte e a tecnologia devem alicerçar-
se nas prioridades do local, da região, do país; a 
universidade [...] porque participa dessa sociedade 
[...] deve estar sensível a seus problemas e apelos, 
quer através dos grupos sociais com os quais 
interage, quer através das questões que surgem 
de suas atividades próprias de ensino, pesquisa 
e extensão; [...] deve participar em todos os 
movimentos sociais, priorizando ações que visem 
à superação das atuais condições de desigualdade 
e exclusão existentes no Brasil; a ação cidadã 
das universidades não pode prescindir da efetiva 
difusão dos saberes nelas produzidos, de tal forma 
que as populações cujos problemas tornam-se 
objeto da pesquisa académica sejam também 
consideradas sujeito desse conhecimento, tendo, 

96 Informação disponível em: http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6428/prae

http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6428/prae
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portanto, pleno direito de acesso às informações 
resultantes dessas pesquisas.

Assim, tem-se, hoje, como princípio, que para a 
formação do profissional cidadão é imprescindível 
sua efetiva interação com a sociedade, seja para 
se situar historicamente, para se identificar 
culturalmente e/ou para referenciar sua formação 
técnica com os problemas que um dia terá de 
enfrentar. (BRASIL, 1999, p. 4-5)

No contexto das discussões sobre formação de professores, 
avulta a de formação de professores leitores, mote da pesquisa sobre 
o Programa Biblioteca-Oficina de Literatura, em seus 10 anos de 
existência, que compreende os anos de 1994 a 2004, já referido 
em vários aspectos anteriormente, o que prescinde seja apresentado 
novamente aqui.

Nos diálogos e debates coletivos promovidos pelos membros 
do ADP, algumas conclusões gerais, relativas ao Curso, mostraram 
pontos nevrálgicos em sua estrutura, como o conhecimento teórico 
desvinculado da prática social e de ensino, inadequação de disciplinas e 
carga horária, fragmentação do conhecimento; no quesito dos encargos, 
o excesso de atividades, não propriamente didáticas, mas em sua maior 
parte de caráter administrativo, técnico, burocrático, dos professores 
do Departamento, em número reduzido, impedindo reuniões voltadas 
para o aspecto didático-pedagógico e para contatos com professores da 
rede pública. Além disso, há dificuldades como o rodízio de professores 
(aposentadorias, afastamentos para capacitação, transferências etc.), 
obstáculo ao trabalho continuado; ausência de comunicação entre 
os pares, embaraços de relacionamento, indisponibilidade para a 
interdisciplina, não se vislumbrando pontos de contato entre as 
especialidades para programações didático-pedagógicas, que demandam 
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tempo, organização de carga horária e, sobretudo, desprendimento 
do arraigado ensino conteudista.

No âmbito da composição desse modelo de educação, que 
envolve políticas públicas ineficientes e problemas de ordenamento 
interno de trabalho, a formação de professores vai se fazendo de maneira 
a não contemplar algumas “características [...] inerentes ao trabalho 
docente”, conforme consta no Parecer CNE/CP 9/200197, referência 
na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Letras, como o 
desenvolvimento de “práticas investigativas; elaborar e executar projetos 
para desenvolver conteúdos curriculares”, de “hábitos de colaboração 
e trabalho em equipe”; de “atualizar e aperfeiçoar os formatos de 
preparação e os currículos vivenciados, considerando as mudanças em 
curso na organização pedagógica e curricular da educação básica”; “dar 
relevo à docência como base da formação, relacionando teoria e prática” 
(BRASIL, 2001, p. 4 e 5, grifo nosso). Tais colocações espelham o 
modo como o PBOL se organizou, sua infraestrutura, conteúdo e 
procedimentos, com potencial para contribuir com soluções viáveis 
para algumas dificuldades apresentadas.

Nessa linha demarcatória vislumbramos, para além dos 
teóricos, os ganhos do projeto ADP em seu caráter coletivo, no 
efetivo exercício da interdisciplinaridade. De modo geral, foram 
criados ambientes de interação dialógica com professores pesquisadores, 
alunos, egressos e outros professores da rede, membros da comunidade, 
para discussão de teorias e métodos para a coleta, sistematização e 
análise do material coletado/produzido na pesquisa de campo. Os 
pesquisadores buscaram a compreensão do seu objeto de pesquisa 
contextualizando-o. Percebeu-se que projetos grupais, continuados, 
de extensão e pesquisa contribuíram para criar lideranças, facilitar 
práticas de convívio, dinamizar saberes. Foi realizado um seminário 

97 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf. Acesso em: 
3 mar. 2019.
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para discussão sobre o estatuto da ciência, encontros para estudos 
de teorias curriculares e outras. Os resultados parciais foram sendo 
apresentados pelos professores e bolsistas em eventos locais, como 
nas mostras de pesquisa do PIBIC/PROPEq, regionais e nacionais.

Com um poder sobre o tempo, que nos permite antecipar o 
futuro, é interessante refletir brevemente sobre efeitos da pesquisa do 
Projeto ADP no curso de Letras, especificamente na reestruturação 
curricular98 que estava em andamento. O novo Projeto Pedagógico 
reestruturado passa a vigorar em 2009:

[...] concebeu-se o Projeto Político-Pedagógico 
como a expressão da identidade do Curso, em 
um processo dinâmico de discussão, reflexão, 
elaboração e avaliação contínua e sistemática. 
(PPP, 2009, p.6).

Atendendo ao disposto na LDB 9.394/96, Art.61, o Projeto 
teve por “objetivo superar a dicotomia teoria/prática” (2009, p. 16). 
Para tanto, apresenta uma ênfase na “organicidade” (2009, p. 10 e 
11), no esforço em criar vínculos entre componentes curriculares e as 
pesquisas de iniciação científica, projetos de extensão, monitoria etc., 
de maneira a “contribuir para a formação da ‘identidade do professor 
como educador’ (PARECER CNE/CP 28/2001)” (2009, p. 17). Assim, 
a proposta pedagógica é elaborada centralizando os componentes

Prática de Ensino e Estágio Curricular 
Supervisionado, que deverão desenvolver seu 
trabalho em forma de projetos interdisciplinares, 
[...] em consonância com as disciplinas básicas 
da formação do Professor de Língua Portuguesa 
e de Literatura [...]. (2009, p. 16),

98 Registro o meu agradecimento à professora Maria Celeste Saad Guirra, atualmente 
aposentada, pela disponibilidade em pesquisar em seus arquivos a proposta de 
reformulação curricular dessa época, para refletirmos um pouco sobre o assunto, 
em outubro de 2018.
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entendendo-se a interdisciplinaridade como a “inter-relação 
epistemológica entre as disciplinas. [...] relação dialógica entre elementos 
conteudísticos (relação intrínseca) e elementos relativos à vivência social 
do aluno (relação extrínseca)” (2009, p. 17, grifo nosso). Nesse sentido,

Fica claro que as disciplinas de Prática de Ensino 
e de Estágio Curricular Supervisionado devem 
orientar a elaboração do plano de trabalho de 
todas as outras que se encontram no mesmo 
semestre, caracterizando verdadeiramente o que 
se pretende com uma Licenciatura. (2009, p. 17).

Para alcançar os seus objetivos, e de acordo com a legislação 
vigente, as disciplinas didático-pedagógicas se iniciam no 2º Semestre 
(curso semestral) com a Prática de Ensino I (investigação no cotidiano 
da escola), Prática de Ensino II (3º Semestre), auxiliadas pelas disciplinas 
de Estudos Linguísticos, Estudos Literários que, além das horas de 
contato com o aluno, em sala de aula, preveem um trabalho de Prática 
como Componente Curricular, integralizando-se a carga horária exigida. 
O Estágio Curricular Supervisionado, como disciplina curricular, será 
realizado a partir do 5º Semestre, com a carga horária prevista na Lei 
e terá regulamento próprio (2009, p. 21)99.

Trata-se de uma proposta ousada, que demanda uma consciência 
e prática de trabalho coletivo e bem articulado. E necessita, sobretudo, 
de um professor com perfil aglutinador nas disciplinas didáticas, para 
congregar os demais em projetos que não precisam, naturalmente, 
empregar toda a carga horária, mas horas suficientes a fim de oportunizar 
ao graduando um trabalho em campo para praticar, avaliar, verificar a 
funcionalidade dos conteúdos aprendidos no ensino. Não tendo esse 
perfil, a tendência é a do isolamento, como tem ocorrido na maioria 

99 Não é propósito deste trabalho apresentar discussão sobre carga horária de dis-
ciplinas, razão pela qual não a mencionamos aqui.
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dos casos, tornando-se desconectada do conjunto a oportunidade de 
exercício de docência.

Enfim, concluindo e encaminhando os resultados do Projeto 
ADP e a prestação de contas ao CNPq, e também o relatório final do 
projeto de Extensão Vozes do Cerrado, encerrei minha participação 
nos projetos do PBOL.

No capítulo que segue, serão apresentados os projetos realizados 
nos anos subsequentes à minha saída do campus do Araguaia100, 
até 2018, completando-se os 25 anos de atividades do PBOL. A 
apresentação será efetuada de modo descritivo, sem a cor subjetiva 
e de testemunho empregada até esta parte, e centrada basicamente 
nas informações dos relatórios de atividades e projetos de extensão 
produzidos no período.

100 Para realização de pesquisa de estágio pós-doutoral e posterior transferência 
para o campus de Cuiabá.
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CAPíTULO 4

PROJETOS DE LEITURA (2006 A 2018)

A tendência dos projetos do PBOL é a de, cada vez mais, 
envolver-se com as comunidades externas, em ações formativas, 
culturais, ligadas à qualificação de docentes e discentes da rede pública 
e dos graduandos, contribuindo para o enfrentamento de questões 
escolares e sociais.

Os anos de atuação da professora Maria Inez Zorzetto Peixoto 
no PBOL, sob a coordenação continuada de Maria Claudino, permitirá 
um fôlego para a retomada das oficinas, largamente oferecidas nos 
anos iniciais do Programa.

Em 2006, o Grupo Abracadabra busca um aprofundamento 
na compreensão da forma do livro infantil, estudo intrínseco, pela 
obra de Nelly Novaes Coelho101, Literatura Infantil (2000); estuda a 
contação de histórias como uma das mais antigas atividades artísticas 
do homem e a relação escola-leitura, com textos de Joana Cavalcanti 
(“Uma história milenar”, “O espaço escolar e o mundo da leitura”); 
retoma estudos de Betty Coelho sobre a arte de contar histórias (Contar 
histórias: uma arte sem idade, 1986), para atualizar a discussão com 
membros novos. Há uma discussão sobre a importância de despertar 
nos alunos o prazer pela leitura, alicerçada no texto de Rubem Alves, 

“O prazer da leitura”. Nesse sentido, enfatiza-se a preparação dos 
contadores em vários aspectos, principalmente da voz. Para contribuir 

101 Sem referência. Grande parte das obras citadas nos projetos e relatórios finais 
de extensão do PBOL não apresentam referência bibliográfica completa. Até a 
implantação do SIGPROJ, os formulários não tinham campo específico para essa 
finalidade. E, mesmo com o SIGPROJ, há obras citadas sem dados de publicação 
no corpo do texto e sem serem mencionadas nas referências. Nesse caso, será 
mantido somente o dado apresentado.
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com essa atividade, o artista e professor Nilmar de Aquino desenvolve 
exercícios sobre o trabalho com a voz no momento de contar histórias.

O Grupo dá continuidade ao Projeto Pbol leva a leitura pelas 
terras de MT, visitando escolas de Indianópolis e do Vale dos Sonhos, 
e ganha uma projeção importante: o projeto PBOL on line (Proc. 
Nº116/UNA-NUPEX/2006), executado pela professora Maria Inez, 
que cuidou da seleção de conteúdos, fotos, da arte gráfica, postagem, 
atualização e pesquisa de sites relacionados.

Esse projeto objetivou dar maior visibilidade ao PBOL, 
usando a Web como “ferramenta de apoio no processo de reflexão e 
de construção do conhecimento (ferramentas cognitivas)”, conforme 
descrito no projeto (p. 3), por meio da divulgação virtual do material 
pedagógico produzido nas ações do Programa, uma estratégia para o 
processo de ensino-aprendizagem.

Como atividade expandida do Grupo Abracadabra, realizou-se 
a oficina Despertando para o mundo mágico da leitura, na EE Heronides 
Araújo, trabalho de estímulo à leitura destinado a professores do primeiro 
segmento do ensino fundamental. Os participantes selecionaram 
histórias, elaboraram atividades e confeccionaram material específico 
para contar cada história e realizaram sessões de contação de histórias, 
com bastante êxito.

Sempre aproveitando oportunidades de apresentar os trabalhos 
de qualidade realizados, a coordenação do PBOL articulou várias 
participações na IV Semana de Letras ocorrida naquele ano: exposição 
do material produzido na oficina Despertando... e pelo Coral Infanto-
Juvenil; oficina com material reciclável: Brinquedos e brincadeiras do 
PBOL, objetivando promover educação ambiental, resgatar folguedos 
antigos, desenvolver um momento lúdico e de convivência no evento, 
realizada pela professora Orlandina, e Teatro de fantoches com meias, 
desenvolvido pelo professor Nilmar, com confecção de fantoches e 
criação de histórias de improviso para apresentação. Os fantoches 
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confeccionados foram destinados às crianças do Centro Educativo 
Imaculada Conceição (Vila Maria) e às crianças do Bairro São Sebastião, 
pela Pastoral da Criança. O evento também foi uma oportunidade 
para eu apresentar, como coordenadora, em mesa-redonda, a pesquisa 
realizada sobre o PBOL (no ADP), em termos numéricos (projetos, 
público atingido etc.), dar esclarecimentos sobre sua infraestrutura e 
funcionamento, as relações estabelecidas entre extensão e ensino.

O trabalho com o Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende 
(Proc. Nº010/UNA-NUPEX/2006), na EE Irmã Diva Pimentel, 
também teve vários desdobramentos, contando com a equipe de 
execução composta pela professora Maria Inez, o músico Leonardo 
de Souza Silva, o regente Rogério Andrade da Silva e a colaboração da 
professora Águeda Ap. da Cruz Borges. Os músicos desenvolveram os 
exercícios de classificação, preparação das vozes dos coralistas e ensaio 
de repertório. Em paralelo, foram convidados por docentes da escola 
para desenvolverem um trabalho interdisciplinar entre música e poesia.

Aceito o convite, procederam a um levantamento bibliográfico 
para o trabalho, sendo selecionado o livro de Hélder Pinheiro, Poesia 
na sala de aula. Foram estudadas condições indispensáveis, sugestões 
e experiências para o trabalho com música e poesia nas aulas. Os 
professores se organizaram para apresentar atividades propostas na 
obra. Com base nos estudos, elaboraram dois projetos, um com a 
música Depende de nós, de Ivan Lins, e outro, com músicas natalinas. 
Ambos foram desenvolvidos em sala de aula. Os resultados foram 
compartilhados com a equipe e o Coral. A avaliação do trabalho 
resultou bastante satisfatória, com o cumprimento dos objetivos de 
interação entre os participantes do Coral e a equipe, e destes, com o 
corpo docente da escola. Houve um aprofundamento interpretativo 
das várias linguagens das músicas do repertório selecionado. Houve 
também a produção de portfólio do trabalho realizado com os coralistas 
e com os alunos em sala de aula.
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O Vozes do Cerrado: Declamadores de Poesia (Proc. Nº 039/
UNA-NUPEX/2006) é coordenado pelo professor Eliel Ferreira da 
Silva, que manteve os termos do projeto inicial, nos anos 2006 e 2007. 
Os declamadores realizaram apresentações em eventos do IUniAraguaia, 
datas comemorativas do calendário civil, homenagem a poetas, e em 
eventos da comunidade externa, como a inauguração da Biblioteca 
Municipal de Aragarças (Proc. Nº 034/UNA-NUPEX/2007).

Um projeto existente no Departamento de Letras desde 2003, o 
CulturArte, foi filiado ao PBOL a partir de 2006, a pedido da professora 
Águeda Aparecida da Cruz Borges, sua fundadora e coordenadora, com 
o benefício de se tornar um canal de divulgação dos vários projetos 
que compõem o Programa. Tem como objetivo se constituir num 
espaço e num tempo determinados – um dia da semana, no horário 
do intervalo de aulas – para reunir alunos e comunidade para reflexão 
sobre assuntos de teor social, histórico, político, econômico, artístico, 
cultural, para situações que demandam diálogo e tomada de decisões, 
para comemorações do calendário civil etc. O projeto conseguiu mediar 
importantes eventos no período: apresentação de teclado: Grupo 
musical Igreja Ministério do Louvor (2ª Igreja Presbiteriana de Barra 
do Garças); Vozes do Cerrado (Homenagem às mulheres); apresentação 
musical (MPB); Vozes do Cerrado (performance jogralizada – temática 
ambiental); Violão e voz. Palestra: A imagem da mulher em livros 
didáticos. Debate: Ações afirmativas: Dia Nacional da Consciência 
Negra. Apresentação Circense: Grupo Vida Seca.
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Em 2007102, as professoras Maria Claudino e Maria Inez103 
desenvolveram as atividades com o Grupo Abracadabra (Proc. Nº 120/
UNA-NUPEX/2007), como de praxe, voltadas para a formação de 
contadores de histórias, promovendo momentos de leitura literária e 
estudos dos textos de Rubem Alves (“Ler pouco”), Carla Caruso (“A 
leitura”), Joana Cavalcanti (“O espaço escolar e o mundo da leitura”). 
Foram retomados e ampliados os estudos da obra de Nelly Novaes 
Coelho, Literatura Infantil. Teoria. Análise. Didática (2000), sobre a 
substância literária e seus elementos estruturantes (narrador, tempo, 
espaço...), técnicas narrativas, a literatura como meio para adquirir novas 
formas de compreensão da realidade. Também se deu continuidade à 
atividade de leitura, oficina de confecção de personagens e elaboração 
de projetos com a obra de Monteiro Lobato, O Sítio do Picapau Amarelo. 
Houve sessões de contar histórias em escolas, creches, eventos, no Lar 
da Providência (idosos) e no Pronto Socorro Municipal de Barra do 
Garças. Nessa conjuntura, desenvolveram-se os subprojetos O que é 
leitura (Instituto Universitário do Araguaia/ICHS); Despertando o 
mundo mágico da leitura (realizado na EE Heronides Araújo); Leitura: 
uma grande viagem (realizado na EE Irmã Diva Pimentel).

Mesmo avaliando o trabalho satisfatoriamente, a coordenadora 
recorda os óbices relativos à dificuldade de desenvolvimento das 

102 Só para constar, no Relatório Final das atividades do Grupo Abracadabra rea-
lizadas em 2006 (Proc. Nº 098/UNA-NUPEX/2006), com data de 22/02/2007, 
a denominação do Instituto é ICLMA (Instituto de Ciências e Letras do Médio 
Araguaia). A partir do Relatório Final de 2007 (Proc. Nº 120/UNA-NUPEX/2007), 
datado de 30/01/2008, a denominação passa a ser Instituto Universitário do 
Araguaia (IUNIAraguaia). Após a mudança do Curso de Letras, a denominação 
que aparece nos relatórios é Campus Universitário do Araguaia (CUA), com duas 
unidades, Campus I, de Pontal do Araguaia, e Campus II, de Barra do Garças.

103 Firmou-se o convênio entre o ICLMA e a Prefeitura Municipal de Barra do 
Garças, para colocar a servidora Maria Inez à disposição da UFMT, a fim de 
desenvolver atividades no PBOL. Portaria nº 6172, de 12/12/2006.



287

atividades pela falta de financiamento dos projetos, o que limita a 
participação dos membros, que têm que arcar com despesa de materiais.

Essa tem sido também a observação da professora Anna Maria 
em muitos relatórios das atividades do Coral Infanto-Juvenil, mais 
especificamente sobre a falta de instrumentos para os músicos, o que 
tem dificultado os ensaios e apresentações.

O Coral Infanto-Juvenil continuou desenvolvendo suas 
atividades na EE Irmã Diva Pimentel, pelo terceiro ano consecutivo, 
alcançando bom reconhecimento público, fato revelado pela grande 
procura por vagas, somando 50 integrantes no ano de 2007104. Neste 
ano, a regente Célia Maria Gonçalves Nunes, além do ensino da notação 
musical, tempo, ritmo, preocupou-se em dar orientações aos coralistas 
sobre alguns cuidados com a voz, sobre o modo como a respiração, a 
postura e o relaxamento são fatores de influência no momento em que 
estão cantando. São orientações que se refletem na saúde física e na 
concentração mental, fundamentais para qualquer atividade humana. 
Buscando a qualidade das apresentações, realizou atividades didáticas 
individuais para conhecer a entonação de alguns coralistas e auxiliá-los 
quanto às questões de notação musical, tempo e ritmo. As letras das 
músicas foram lidas e interpretadas. Com esse trabalho, segundo afirma 
a coordenadora na avaliação dos resultados, houve “um envolvimento 
significativo por parte dos coralistas” com as atividades realizadas 
(Relatório Final. Proc. Nº 100/UMA-NUPEX/2007, p. 5). No entanto, 
aponta, neste e nos demais relatórios, um dos maiores obstáculos para 
a realização dos ensaios e apresentações, que é a falta de instrumentos. 
Para este projeto, a própria regente levou os instrumentos necessários.

Nesta edição, a equipe do CulturArte continua investindo em 
pesquisa para localizar e cadastrar artistas de Barra do Garças de diferentes 

104 Informação dada no Relatório Final de 2009 (SIGProj N°: 
5095.7728.168.8107.10122009, p. 2), pela coordenadora Anna Maria: “Há 
enorme procura por vagas, sendo que no ano de 2007 tivemos 50 (cinqüenta) 
alunos matriculados.”
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áreas junto à Secretaria Municipal de Cultura. Realizou apresentação 
de produções artísticas da comunidade interna e externa à universidade. 
Em parceria com o Ponto de Cultura-Ministério da Cultura e Secretaria 
de Cultura, foi articulada e realizada a Oficina de Artesanato Xavante, 
efetivada por alunos indígenas Xavante, da qual participaram vários 
acadêmicos do IUniAraguaia e pessoas da comunidade.

Ao avaliar a atividade, a coordenadora aponta para a dificuldade 
de desenvolver o projeto, dentre outras, por falta de um aparelho 
de som de boa qualidade, o que coloca em prejuízo as atividades, 
sobretudo aqueles que dependem diretamente da ampliação do som, 
como apresentações musicais etc.

Em 2006, os projetos de Extensão da UFMT passaram a ser 
preenchidos em formulários no Sistema de Informação e Gestão de 
Projetos (SiGProj)105. Mas ainda encontramos projetos do PBOL 
em formulários antigos até 2007. É somente no ano seguinte que os 
coordenadores passam a fazer uso do Sistema.

A partir de 2008, observa-se que, embora conste no formulário 
um campo para a identificação de vínculo da ação (“Vinculada à 
Programa de Extensão:/Nome da Ação de Extensão”), no seu 
preenchimento, na quase totalidade dos relatórios, os coordenadores não 
registram o vínculo com o PBOL. Segundo a professora Maria Claudino, 
em entrevista realizada em maio de 2018, no início, isso ocorreu por 
dificuldade com o formulário, muito extenso, confuso. Mas, depois,

[...] o Departamento teve dificuldade de manter 
o coordenador do Programa e cessou o convênio 
com a Prefeitura Municipal. Então, cada professor 
ficou apenas com um projeto específico. Na 

105 “O SIGProj se originou do Sistema de Informação em Extensão Universitária 
(SIEX) desenvolvido em parceria do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) e Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS). O foco principal do SIEX é atender a demanda de registro, 
gestão, monitoramento e avaliação on-line de ações de extensão.” Disponível em: 
http://www.uff.br/?q=faq/o-que-e-sigproj. Acesso em: 4 maio 2018.
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realidade, continuaram trabalhando juntos. Em 
cada apresentação, os coordenadores promovem 
apresentações conjuntas, Vozes, Abracadabra, 
Teatro Fazendo Arte.

Parece ter havido uma internalização da concepção de trabalho 
integrado das diferentes linguagens artísticas, na promoção da formação 
continuada, que os projetos propiciam. Também há, ao longo dos anos, 
um intercâmbio de coordenadores assumindo funções diferenciadas 
nos vários projetos, como o professor Adenil, coordenador do Vozes, 
assumindo a vice-coordenação do Grupo Abracadabra etc. Por outro 
lado, o que deixa transparecer o vínculo, mesmo sem a designação, é o 
fato de os coordenadores fazerem menção à vida longeva dos projetos 
nos relatórios (“Este projeto existe há 10 anos...”), o que impregna 
cada ação de um horizonte histórico, estético, social, organizacional, 
institucional, incidindo na ousadia, persistência, diálogo, investimento 
na “busca de ser mais” (FREIRE, 1981, p. 42). Dentre outras, são 
motivações que permitem continuar vislumbrando esses projetos na 
conjuntura de um “programa”, o Biblioteca-Oficina de Literatura.

2008 será o último ano de uso do barracão pelo PBOL, que 
se mantém sob a coordenação das professoras Maria Claudino e 
Maria Inez106. Com o Grupo Abracadabra foram realizados estudos 
bibliográficos e discussões sobre o ato de ler, a importância da leitura 
como meio de desenvolver a capacidade de comunicação, tanto no 
domínio da língua quanto no seu uso adequado ao contexto social, 
cultural etc.; momentos de leitura de obras literárias, seguidas de 
produção de material para contar as histórias, ensaios e apresentações. 
Pelo projeto Pbol leva leitura pelas terras de MT, foram visitadas 
escolas em Araguaiana-MT e no Vale dos Sonhos. Promoveram 

106 Foi renovado o convênio entre a UFMT e a Secretaria Municipal de Barra do 
Garças-MT. Port. Nº 6550, de 18/02/2008, com efeito retroativo a 11/02/2008.
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sessões de contar histórias em eventos no IUNIAraguaia, na Semana 
de Letras e no CultuArte, na UNIVAR, em creches e escolas.

Com o objetivo de promover a formação/fortalecimento de 
leitores e difundir a literatura infantil e juvenil, desenvolveu-se o 
subprojeto (extensão do Grupo Abracadabra) O mundo mágico da 
leitura, nas escolas EE Heronides Araújo, EE Irmã Diva Pimentel, 
CMEF João Alves dos Santos.

A coordenação do projeto Vozes do Cerrado é assumida pelo 
professor Adenil da Costa Claro. Na justificativa do projeto107, o docente 
afirma estar observando que, a cada ano, alunos graduados no Curso de 
Letras do Instituto que ingressam nas escolas distanciam-se de práticas 
de estudos e atividades com literatura, observação que se acentua ao 
acompanhar os alunos no Estágio Supervisionado, pela percepção da 
rejeição de estudos com o gênero lírico. Assim é que, considerando 
tais dificuldades e a carga horária reduzida da licenciatura, o projeto 
é proposto aos graduandos e à comunidade externa interessada em 
poesia, tendo como método estudos teóricos via pesquisa e realização 
de seminários, análises de textos poéticos, exposição das análises – cada 
participante deve exercitar a

[...] capacidade pessoal [...], formalizando um 
método para a exposição analítica da obra e [...] 
declamando-a para transfigurar seu significado 
primário. A arte de declamar não é nata, mas 
é possível a todos aqueles que possuem o 
mínimo de sensibilidade, coragem e interesse 
em expor sentimentos.108

O trabalho se fundamenta em algumas teorias que, de Aristóteles 
aos contemporâneos, norteiam os estudos líricos. O repertório poético 
se volta para autores da produção literária portuguesa e brasileira, de 

107 Projeto de Extensão SIGProj N°: 7787.59.8106.29022008.
108 Projeto de Extensão SIGProj N°: 7787.59.8106.29022008, p. 4-5.
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reconhecimento nacional, regional (Mato Grosso e Goiás) e local. A 
periodicidade dos encontros é quinzenal, realizando-se estudos teóricos, 
leituras, discussões, ensaios e apresentações. O trabalho, como um 
todo, enfatiza o “fazer” no ensino de literatura.

Pela avaliação do professor Adenil, os participantes apresentaram 
um grau elevado de comprometimento, no aspecto da assiduidade, da 
solidariedade entre os membros, no cumprimento das tarefas, nas 
discussões, ensaios e apresentações, o que resultou no amadurecimento 
cultural de todos. Esse resultado se deu também pela superação de 
dificuldades de conseguir espaço para as reuniões, havendo momentos 
em que os horários tiveram que ser reduzidos e compensados em outros 
dias, e de transporte, posto não haver regularidade de horário entre o 
campus e o centro de Barra do Garças.

O Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende, sob a regência 
de Mayara Leite de Aquino, contando com voluntário e auxiliares, 
desenvolve leitura e reflexões sobre as letras das músicas, dinâmicas 
para integração dos coralistas, alunos da EE Irmã Diva Pimentel. 
Para uma melhor percepção do ritmo e do tempo dos compassos, 
em consonância com as letras das músicas – sentir as palavras com 
o movimento do corpo, representar melhor o seu conteúdo – foram 
feitas coreografias musicais.

O projeto CulturArte, nesse ano de 2008, foi coordenado 
pela professora Águeda no período de abril a agosto, e pela professora 
Maria Claudino, de setembro a novembro. Para a organização da 
agenda, promoveu-se a reunião com os bolsistas dos vários projetos 
do PBOL, o que, segundo a professora Águeda, facilitou a organização 
de apresentações musicais, palestras, debates, dando oportunidade aos 
graduandos de socializar e dialogar sobre suas produções científicas, 
artísticas, no intervalo de aulas. Estava em andamento a pesquisa de 
artistas da cidade de Barra do Garças: “Há 4 anos vimos trabalhando 
e já cadastramos junto com a Secretaria Municipal de Cultura, os 
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artistas locais. Neste ano faremos uma classificação deles.”109. Na 
realização do projeto, a coordenadora diz da necessidade de melhorar 
a infraestrutura para maior êxito das atividades, como microfone, caixa 
de som, máquina de fotografar para o registro das atividades.

O ano de 2009 testemunha a mudança de alguns cursos, dentre 
eles o de Letras, do campus do Pontal do Araguaia para o campus 
de Barra do Garças. O barracão foi desativado. A partir de então, 
começam a aparecer nos relatórios a dificuldade com o espaço para 
o desenvolvimento dos projetos110. É no relatório final de 2012, do 
projeto Grupo Abracadabra, que aparecerá a informação de um local 
para as atividades, em resposta ao campo do formulário do SiGProj, 
que indaga se houve melhoria da infraestrutura na instituição: “A 
Direção do ICHS, na pessoa do Prof. Dr. Sandro Cristiano de Melo, 
destinou um espaço no campus para as reuniões semanais do Grupo. 
Isso ajudou muito no desenvolvimento do projeto.”111

O Grupo Abracadabra prioriza, nesse ano, o trabalho com as 
creches municipais, realizando sessões de contar histórias com múltiplos 
suportes, livros artesanais de papel, feltro, caixas surpresa, músicas e 
outras atividades lúdicas a partir da leitura, sendo, portanto, o livro 
infantil o enfoque da formação dos contadores de histórias. Houve 
estudos teóricos com base em obras de Nelly Novaes Coelho (Literatura 
Infantil, 2000), de Joana Cavalcanti (Caminhos da literatura infantil 
e juvenil. Dinâmicas e vivências na ação pedagógica, 2002), Antenor 
Gonçalves Filho (Educação e Literatura, 2000), com discussões sobre 
a importância da leitura no contemporâneo e da literatura infanto-

109 SIGProj N°: 7738.59.8200.28022008, p. 4.
110 Veja-se no Relatório Final (SIGProj N°: 10403.41972.263.8080.16112010, p. 

6) do Grupo Abracadabra: “As dificuldades que ocorreram foram em função de o 
Grupo Abracadabra não ter uma sede ainda, no Campus II, por este campus ainda 
estar em construção. O Grupo necessita desse espaço para que possa receber escolas, 
creches, comunidades para realizar as suas sessões de contar histórias e leituras”.

111 SIGProj N°: 32183.102496.458.8080.03122012, p.4.
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juvenil na formação do leitor desde tenra infância, modo de desenvolver 
competências comunicativas, ampliar a visão de mundo, estimular 
valores cidadãos.

A grande procura por vagas para integrar o Coral Infanto-
Juvenil determinou que fossem abertas vagas para alunos de 7 a 15 
anos de outras escolas, além daqueles da EE Irmã Diva Pimentel. A 
equipe executora, composta por alunos de Letras e de outros cursos da 
UFMT, estabeleceu o repertório, desenvolveu leitura e interpretação 
das letras das músicas, realizou ensaios e acompanhou os coralistas em 
apresentações na escola sede, em eventos no Instituto, entre outros. 
É importante ressaltar o empenho dos voluntários, no sentido de 
buscar capacitação para realizarem o trabalho nessa área musical. Eles 
participaram da Oficina de Canto oferecida pela UFMT. Ao final da 
oficina, o Coral Infanto-Juvenil teve oportunidade de participar da 
apresentação em conjunto com outros corais da universidade e da 
cidade de Barra do Garças112.

A avaliação geral mostra que o trabalho propiciou boa interação 
entre a equipe e os coralistas, estímulo ao gosto musical, autoestima e 
desinibição pela participação pública em eventos, e o gosto pelo canto, 
pela leitura e interpretação de letras musicais. Por outro lado, aponta a 
carente infraestrutura: a escola sede não oferece um local definido para 
os ensaios, ficando os alunos à mercê da disponibilidade de espaço; 
da mesma forma, os instrumentos tomados de empréstimo, que nem 
sempre estão disponíveis. Houve uma diminuição do número de 
participantes, encerrando-se o projeto com 12 (doze) alunos113.

O Vozes do Cerrado, realizando estudos teóricos, seleção, leitura, 
análise e interpretação de textos poéticos de autores portugueses e 
brasileiros (nacionais, regionais, locais), ensaios e apresentações na 
UFMT, em outras instituições e entidades filantrópicas, popularizou 

112 Relatório Final. SIGProj N°: 5095.7728.168.8107.10122009, p.5.
113 Relatório Final. SIGProj N°: 5095.7728.168.8107.10122009.
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a produção de grandes poetas, considerados de mais difícil acesso 
pelo uso de complexos recursos literários, e também poetas regionais, 
um laço cultural criado entre a comunidade e a universidade. Nesse 
sentido, afirma o coordenador ter observado “a profunda necessidade de 
divulgação de obras poéticas nacionais, tão distantes da população”114. 
Nas apresentações houve grande interação. O público, acadêmicos 
e pessoas da comunidade, participaram ativamente, inclusive com 
declamação de poemas regionais. Em relação aos declamadores, as 
declamações consolidaram o conteúdo estudado em aula, amalgamando 
teoria e prática.

Numa versão contemporânea do projeto de 2000, A Escola e o 
Teatro, o Grupo de Teatro Fazendo Artes, ambos sob a coordenação da 
professora Maria Claudino, e contando com uma equipe de execução 
composta por alunos de Letras, o trabalho objetiva a formação de 
grupos teatrais nas escolas e a compreensão dos benefícios que o 
teatro pode trazer aos alunos, além de “mostrar que o teatro pode 
ser uma disciplina pedagógica que, como toda arte, ao ser praticada, 
ensina valores éticos de cidadania indispensáveis para a formação do 
caráter das pessoas.”115

Metodologicamente, o projeto se realiza em duas etapas. A 
primeira consiste na criação de um grupo de teatro na universidade, 
que deve realizar pesquisa em escolas, intentando compreender os 
possíveis modos de inserção do teatro nas instituições de ensino 
fundamental e médio, e quais disciplinas o teatro pode auxiliar. A 
pesquisa objetiva trabalhar conjuntamente a teoria e a prática do teatro 
e observar os resultados. O grupo deve encenar pequenos textos teatrais 
e apresentá-los nas escolas públicas da região, além de textos mais 
extensos, de reconhecido valor, a serem apresentados na universidade. 

114 Formulário – Síntese da Proposta. SIGProj N°: 5172.18058.168.8106.13122009, 
p.8.

115 Formulário – Síntese da Proposta. SIGProj N°: 31374.169.36582.10122009, p.4.
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A segunda etapa prevê entrar em contato com escolas regionais para 
incentivá-las a montar grupos de teatro com os alunos. Caso aceitem, 
o grupo deve ir à unidade escolar propor o projeto aos alunos. Para 
tanto, nesse encontro, o grupo deverá apresentar as peças ensaiadas 
aos alunos, promover discussões, explicar o trabalho teatral. Havendo 
interesse, será criado o grupo na escola e nomeado um representante 
da instituição para ficar responsável. Caso se realize com êxito, será 
feita uma pesquisa com o grupo para saber as seguintes variáveis: as 
perspectivas de cada integrante antes e depois de ter participado do 
trabalho, os benefícios trazidos pelos ensaios, o conhecimento adquirido 
ao final do projeto, a visão acerca do que é o teatro, novos valores 
absorvidos com a experiência. Para a coordenadora, “esse projeto é 
muito importante porque prepara os universitários, a maioria futuros 
professores, para lidarem com as artes no dia-a-dia.”116

O projeto CulturArte desenvolveu atividades com artistas 
locais, colocando-se como um lugar importante na divulgação e 
valorização de suas obras; palestras, com reflexões acerca de temas 
atuais; apresentação de trabalhos de acadêmicos, fomentando diálogos 
e troca de informações, integrando os discentes com a comunidade. 
No todo, houve um intercruzamento de teoria e prática. Nesse sentido, 
afirma a coordenadora, não há propriamente um aporte teórico para a 
ação, “porém, muitas leituras foram feitas. Na verdade, são as matérias 
significantes de cada sujeito que dão a sustentação teórica ao Projeto.”117

Embora com esses ganhos, algumas atividades artísticas deixaram 
de ser realizadas em função da dificuldade de traslado para os artistas.

Em 2010, o Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias realiza 
encontros semanais para leitura e discussão de textos atinentes à 
formação do leitor, à importância de Literatura Infanto-Juvenil na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, confecção de materiais de 

116 Relatório Final. SIGProj N°: 31374.169.36582.10122009, p. 1.
117 Relatório Final. SIGProj N°: 5384.18520.168.8080.15122009, p. 7.
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incentivo à leitura, seleção e ensaio de histórias para apresentação. 
Mantendo o trabalho no eixo de Educação Infantil, realiza sessões de 
contar histórias em inúmeras creches da região, além da apresentação em 
escolas de ensino básico, eventos no campus II da UFMT, entre outros, 
mostrando o seu trabalho com formadores de leitores, incentivando 
a leitura e divulgando o livro infantil e juvenil. Na avaliação118, a 
coordenadora indica o êxito do trabalho, que se mostra no aumento 
do número de participantes, de solicitação de apresentações e de 
graduandos desenvolvendo trabalhos de conclusão de curso a respeito 
da arte de contar histórias e do próprio Grupo Abracadabra.

Após muitos anos de realização do projeto Coral Infanto-Juvenil 
Profa. Sônia Rezende na EE Irmã Diva Pimentel, nesse ano a coordenação 
e executores – bolsistas e colaborador – tendo em vista as poucas 
oportunidades que as escolas de bairros distantes têm de desenvolver 
atividades extraescolares, decidiram desenvolver o projeto na EE 
Jardim Araguaia. O Coral foi composto por alunos de 7 a 15 anos dessa 
instituição, buscando-se sensibilizá-los pelo canto, leitura e interpretação 
de músicas e promover a sua integração. Os resultados do trabalho 
foram satisfatórios, tanto no sentido das apresentações realizadas quanto 
nos resultados do processo de ensino-aprendizagem e comportamento 
dos coralistas. Nesse sentido, os gestores e participantes da unidade 
escolar receptora, têm interesse em dar continuidade ao projeto. Para 
tanto, novamente, a coordenadora sugere que a universidade adquira 
instrumentos, tais como violão, teclado, flauta, entre outros, para que 
se possa desenvolver com melhor qualidade esse Projeto.

O Vozes do Cerrado: declamadores de poesias desenvolveu um 
extenso estudo bibliográfico, leitura e interpretação da produção 
poética de poetas nacionais (de reconhecimento nacional, e também 
regionais) e internacionais; exercícios de dicção e postura. Apresentou-

118 Relatório Final. SIGProj N°: 10403.41972.263.8080.16112010, p. 4 e 6.
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se em unidades de ensino municipais, estaduais, na universidade, em 
entidades filantrópicas.

Houve uma substituição de bolsistas, em função de saída por 
mobilidade acadêmica. O novo bolsista propôs ao Grupo o trabalho 
de teatralização dos poemas. A experiência de incorporar apresentações 
teatrais foi realizada. No entanto, segundo o coordenador, “sentimos 
que o grupo perdeu muito da identidade”, resolvendo “abrir mão dessa 
outra técnica, centrando-nos na declamação de poemas.”119

Os comentários do público assistente, interno e externo à 
universidade, sua participação interativa com os declamadores, entre 
outros, levaram à reflexão de que ainda é reduzido o conhecimento de 
produções poéticas da comunidade em geral e mesmo da acadêmica. 
Sendo assim, conclui o coordenador: “há muito o que ser feito ainda 
para uma verdadeira efetivação da acessibilidade [...] da cultura poética. 
Razão que nos instiga cada vez mais a trabalhar para alcançar esse 
objetivo [...].”120 Reitera-se a dificuldade de locomoção e espaço para 
a realização das atividades.

O Grupo de Teatro Fazendo Artes, realizando o projeto do ano 
anterior, cumpre o objetivo de formar grupos com pessoas interessadas 
em obter conhecimento sobre o teatro, estudar teorias sobre o assunto, 
encenar e apresentar peças121. Os estudos teóricos se voltaram para 
concepções sobre teatro, Educação e arte teatral, encenação (postura, 
impostação de voz, marcação do espaço, movimentação no palco), 
técnicas de encenação, num veio interdisciplinar, considerando que 
a equipe executora se compõe, em sua maioria, de participantes 
dos Cursos de Letras e Jornalismo. Os bons resultados do trabalho 
provocaram um aumento da demanda, não totalmente atendida por 
falta de recurso e pela restrição de tempo.

119 Relatório Final. SIGProj N°: 11260.42279.263.8106.02122010, p. 6.
120 Relatório Final. SIGProj N°: 11260.42279.263.8106.02122010, p.8.
121 SIGProj N°: 10812.46726.262.8080.24112010.
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Em 2011, o Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias 
desenvolveu trabalho semelhante ao do ano anterior, em termos teóricos 
e de atividades. No entanto, a demanda de apresentações externas foi 
bastante ampliada, o que evidencia o reconhecimento público dos bons 
resultados do trabalho, gerando também um aumento proporcional 
da expressão de satisfação do público receptor do projeto. Para a 
coordenadora, isso ocorreu em função da preparação mais qualificada 
e maior interatividade do grupo com os ouvintes122. Foram realizadas 
oficinas de criação e ilustração de histórias, objetivando a preparação 
de um livro de histórias pelo Grupo Abracadabra. Deu-se continuidade 
ao projeto interno PBOL leva a leitura pelas terras de MT, com visitas 
à Escola Jerônimo Gomes, em Araguaiana – MT, Escola São José, em 
General Carneiro – MT, Escola 31 de Março e escolas municipais, em 
Canarana – MT. Também o Coral Infanto-Juvenil duplicou a demanda. 
Tendo em perspectiva oportunizar o desenvolvimento do projeto em 
escolas mais afastadas da movimentação intelectual favorecida às escolas 
nas regiões centrais, é mantido o Coral Infanto-Juvenil da EE Jardim 
Araguaia e criado o Coral Infanto-Juvenil da EE Francisco Dourado.

Ambas as escolas participaram ativamente do processo. A 
primeira cedeu um espaço específico para os ensaios e colocou à 
disposição profissionais da escola para ajudar nessa atividade 
e apresentações. A Escola Francisco Dourado forneceu o teclado, 
adquiriu camisetas para uniformizar o Coral e designou docentes para 
auxiliar nos ensaios e apresentações. Os docentes, juntamente com os 
pais, mostraram-se bastante interessados em colaborar com o Coral. 
Com esse apoio, os corais se apresentaram em eventos nas próprias 
escolas e na UFMT.

É possível avaliar o impacto social do projeto, por três segmentos. 
Em princípio, pelo depoimento de professores das escolas, relatando 

122 SIGProj N°: 19767.70120.350.8080.05122011, p..4.
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melhora do rendimento escolar, do comportamento, da socialização e da 
autoestima dos alunos, a partir do momento em que ingressam no Coral.

Em acréscimo, estabelecem-se relações da universidade com 
a comunidade, com oferta de atividades artísticas a alunos do ensino 
público de Barra do Garças.

Num terceiro ponto, que respeita aos bolsistas, o projeto 
assegura a vivência das

[...] relações interpessoais em uma instituição 
educativa pública, propiciando conhecimento 
em práticas educacionais, em aprender a lidar 
com a classe estudantil, bem como relações de 
ajuda, que constituem as bases fundamentais para 
o aprimoramento profissional desses alunos.123

Quanto às dificuldades, ainda há que suprir a falta de instru-
mentos. A EE Francisco Dourado forneceu o teclado, mas o violão 
foi do bolsista.

A novidade do Vozes do Cerrado, ação extensionista declarada-
mente reconhecida no campus, após uma década de sua implementa-
ção, foi o desenvolvimento do subprojeto Pequenas vozes, composto 
por alunos das escolas municipais desejosas de participar do projeto, 
declamando poemas. Mas houve dificuldade em desenvolver essa ação 
por falta de financiamento. O grupo realizou as ações com dedicação, 
conforme os anos anteriores, mas sendo prejudicado em seu crono-
grama pela falta de determinação de espaço físico, posto que ocorreu 
de os lugares definidos para os encontros, no campus, estarem cedi-
dos para outras atividades, e pela falta de transporte aos sábados, dia 
dos encontros do grupo, no horário vespertino. Por tais motivos, os 
encontros acabaram sendo realizados na EE Antônio Cristino Cortes.

O Grupo de Teatro Fazendo Artes concentra-se, em 2011, em 
estimular a criação de um grupo de teatro na universidade, sempre 

123 SIGProj N°: 19575.68419.350.8107.05122011, p. 8.
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refletindo sobre os benefícios e valores que a arte teatral proporciona 
aos que a praticam. Realizando estudos sobre o gênero dramático 
comédia – histórico, modalidades (pastelão, burlesca, de costumes, 
humor negro, Comédia Ballette, Commedia Dell’Arte, Entremés, 
Vaudeville), caricatura/personagens caricaturados, seus integrantes 
fizeram um exercício de criação de personagens caricaturados e de 
monólogos, que culminou nas peças Fala que eu te ovo, com personagens 
que representam problemas sociais (a “bêbada”), comportamentos/
estrato social (“caipira fofoqueira”, “patricinha”, “perua falida”) etc., 
e Era uma vez, expressão adverbial atemporal reunindo personagens 
encantadas (Rapunzel, Cinderela etc.). O Grupo acompanhou o 
Grupo Abracadabra, pelo projeto PBOL leva a leitura pelas terras de MT, 
fazendo apresentações conjuntas nas escolas das cidades de Araguaiana, 
General Carneiro e Canarana. No CUA, realizou apresentação especial 
para os alunos das escolas São Miguel, de Pontal do Araguaia, Peixinho 
Dourado, de Aragarças – GO, Escola Francisco Dourado, de Barra do 
Garças, e participou da comemoração dos 30 anos do Curso de Letras.

O CulturArte tem sua equipe fortalecida em 2011, com docentes 
e técnicos. Em sua programação constam a realização de encontros 
que versaram e debateram sobre arte: Arte/ Contemporaneidade, arte/ 
reciclagem; atividades com vídeos: apresentação de documentários sobre 
questões culturais; organização de um roteiro de poesias e produção 
de vídeos; produção de curta metragem sobre os estudantes e a sua 
participação na Universidade; organização de eventos: composição 
de Comissão de Cultura do EREL/EMEL; organização de Exposição 
na semana Científica do CUA/UFMT/2011; debate sobre maneiras 
de tornar a universidade mais viva e atuante dentro da comunidade.

Em 2012, O Grupo Abracadabra desenvolveu o trabalho, como 
de praxe, por meio de estudos, produção de material, ensaios, contação 
de histórias em unidades escolares e outras, sempre transpondo as 
dificuldades financeiras, para as quais a coordenadora tem buscado 
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soluções por meio da concorrência a editais, mas ainda sem ganho de 
recurso. O Grupo não mede esforços para realizar da maneira mais 
competente o seu trabalho de leitura. É interessante refletir, com a 
coordenadora, professora Maria Claudino, no Relatório Final de 
Atividades, sobre a reversão desse trabalho para os próprios contadores, 
efetivando a articulação da extensão, ensino e pesquisa:

À medida que os professores desenvolvem, no 
dia-a-dia, um trabalho com o fortalecimento do 
hábito de ler, realizam uma prática, não apenas 
balizada em teorias formuladas por outrem, mas 
pensam e refletem sobre o seu fazer docente. 
Isso os leva a compreender que, por meio de 
uma relação dialética, podem fazer caminhar 
juntas, a teoria e a prática. Uma reformulando 
e fortalecendo a outra. Isso abre caminhos 
inúmeros para que também investiguem a sua 
própria prática e se reconheçam, também, como 
produtores de conhecimento.124

O Vozes do Cerrado contou com a coordenação do professor 
Adenil e gestão da professora Célia Regina Benquerer. Por motivo 
da dificuldade acentuada de transporte para o campus, as reuniões 
foram realizadas em duas escolas de Barra do Graças: na EE Antônio 
Cristino Cortes e, posteriormente, na EE Eurico Gaspar Dutra, que 
oferecia melhor infraestrutura. O local favoreceu a integração de 
alunos, a maioria proveniente de escolas públicas. Eles demonstraram 
interesse pelo estudo das teorias da lírica aplicadas na prática por meio 
das declamações, que estimulam a desinibição, a capacidade reflexiva 
e de memorização, a sensibilidade para o nível metafórico dos versos. 
No Relatório consta que um aluno dessa escola foi premiado em 
concurso de declamação de poesias125. Preparando-se adequadamente, 
o Vozes apresentou uma tertúlia no 14º Encontro Mato-grossense de 

124 SIGProj N°: 32183.102496.458.8080.03122012, p.5.
125 Relatório Final. SIGProj N°: 32389.119769.455.8106.23012013, p.4.
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Estudantes de Letras (EREL) e 13º Encontro Regional de Estudantes 
de Letras (EMEL). Além dessas, apresentou-se em eventos na univer-
sidade e nas escolas.

Com um espaço especialmente destinado ao PBOL no Campus 
II da UFMT126, neste ano de 2012, o Grupo de Teatro Fazendo Artes, 
composto por alunos de vários cursos da UFMT, realizou reuniões 
nas quais fizeram estudo da obra de Augusto Boal, 200 exercícios e 
jogos para o ator e o não-ator com vontade de dizer algo através do teatro 
(Civilização Brasileira, 1983); encenaram esquetes dos textos de 
Fábio Porchat, Atendimento ao consumidor e A Psicóloga, e O cravo e a 
rosa (autor desconhecido). Exercitando a criatividade, o Grupo criou 
personagens cômicos, levados à cena com diálogos, resultando dessa 
criação os trabalhos: Os palhaços mal-humorados (criação/interpretação: 
Heide Cristina Costa Silva e Daniel Leite Almeida); As funkeiras 
declamadoras (criação/interpretação: Adelaide Teixeira de Oliveira e 
Nally Regina Queiroz Lino); A esposa com TPM (criação/interpretação: 
Joselene Ribeiro Pereira e Deon Nunes da Purificação); A psicóloga 
aloprada (criação: Joselene Ribeiro Pereira).

Também foram criados uma paródia musical, Vida de Estudante 
(criação: Heide Cristina Costa Silva; Interpretação: Heide Cristina 
Costa Silva, Adelaide Teixeira de Oliveira e Cleidiane Queiróz da Silva); 
um monólogo, A super-guria (criação/interpretação: Aryanna Marah 
Bueno). Foi gravada uma peça em curta metragem (Um marido para 
Bentinha. Criação: Daniel Leite Almeida). Os membros participaram 
de eventos internos, como a Semana Comemorativa Letras – 30 anos, 
e eventos externos, em outras universidades do país.

No processo criativo, os alunos imprimem nos personagens, 
cenas, o conteúdo dos estudos efetuados nas reuniões, “valem[-se] 
dos estudos realizados em sala de aula, na área de Língua, Literatura, 
Sociologia, Antropologia, Cultura, Filosofia e das participações em 

126 Relatório Final. SIGProj N°: 32337.102676.458.8080.05122012, p. 2
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eventos científicos”127, fundamentando o comportamento humano nas 
situações representadas, que permeiam o cotidiano social. Com esse 
trabalho dinâmico, encantam, disseminam e estimulam o gosto pelas 
artes cênicas, pela leitura, pela mobilização do corpo na confluência 
de linguagens que a dramatização exige.

A EE Francisco Dourado, de Barra do Garças, teve o privilégio 
de sediar o projeto Coral Infanto-Juvenil Profa. Sônia Rezende anos 
2012, 2013 e 2014, até o momento em que ele deixou de ser realizado, 
em 2014, sempre oferecendo o apoio e entusiasmo dos pais, docentes, 
gestores. Os bolsistas, com oportunidade de conviver com a realidade da 
escola, dos alunos, realizam pesquisa e seleção de repertório adequado à 
faixa etária, desenvolvem leitura e conversas sobre as letras das músicas, 
exercícios para preparação das vozes, sensibilizando os coralistas para 
a arte que emerge da linguagem musical. São realizados ensaios e 
apresentações internas e externas à escola sede, com soluções paliativas 
sobre a falta de instrumentos, carência constante em todos os relatórios.

O diferencial, em 2013, para o Grupo Abracadabra, será o 
lançamento do livro Abracadabra! A Magia da Leitura (Scortecci Editora/
Pingo de Letra, 2013), resultado da oficina de criação feita em 2011. 
Nesse sentido, há um trabalho de difusão da leitura, de formação de 
leitores e também de estímulo à escrita literária128. Em seu trabalho 
usual, os participantes procedem aos estudos, discussões, leituras 
literárias, produção de material, ensaios e apresentações públicas, que 
incluem visita a escolas de Araguaiana-MT, pelo Projeto Pbol leva a 
leitura pelas terras de MT.

De conversas e debates gerados nas reuniões do Grupo 
Abracadabra, embasados nos estudos de teoria literária, na interpretação 
das obras infantis e juvenis, na avaliação das apresentações, entre outros 

127 Relatório Final. SIGProj N°: 32337.102676.458.8080.05122012, p. 3
128 SIGProj N°: 44297.141664.588.8080.28012014, 2013, p. 3.
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momentos de produtivas conversas, é concebido o projeto Espetáculo 
Musical Morte no Teatro, com atores também advindos do Grupo.

O projeto fica sob a responsabilidade de alunos da UFMT, 
dos cursos de Letras e Jornalismo, com participação de aluno de outra 
instituição superior. O Espetáculo se compõe por um conjunto de peças 
produzidas pelos próprios membros, que mostram o teatro e suas 
modificações129. Para a sua elaboração, os membros procederam a um 
levantamento, discussão e seleção de temas. Houve ensaios semanais, 
momentos em que foram feitos exercícios vocais, entonacionais, 
marcação de tempo e de espaço; figurinos e cenários das peças. “Com 
essa ação”, afirma a coordenadora, “a Universidade espera interagir 
mais com a comunidade, apresentando, fomentando, massificando e 
distribuindo cultura, construída dentro da própria Universidade.”130

O Vozes do Cerrado, sob a coordenação da professora Célia 
Regina Benquerer, e composto por graduandos de vários cursos do CUA 
e egressos, centrou seus estudos na poética feminina portuguesa, com 
a produção de Florbela Espanca, e brasileira, com poetas do Centro-
Oeste, Cora Coralina, Lucinda Persona e Marilza Ribeiro. Foram 
realizados estudos teóricos para abordagem das obras. A aproximação 
das culturas, por meio das obras, permitiu reflexões interdisciplinares 
envolvendo história, religião, sociedade etc. O grupo realizou ensaios e 
apresentações em eventos da UFMT, inclusive no lançamento do livro 
do Abracadabra, de outras instituições de ensino, básico e superior, e 
da comunidade. Participou da viagem com o Grupo Abracadabra para 
Araguaiana, realizando sessões de declamação. Assim desenvolvida, a 
ação promoveu satisfatória interação entre a comunidade interna e 
externa à universidade, com a superação de sérias dificuldades, como a 
do espaço próprio para as atividades, transporte, atraso de pagamento de 

129 SIGProj N°: 44345.143470.588.8080.29012014, 2013, p. 3 e 4.
130 SIGProj N°: 44345.143470.588.8080.29012014, 2013, p. 2.
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bolsistas, incompatibilidade dos calendários letivo e civil, ocasionando 
dispersão de bolsistas e participantes em alguns momentos do trabalho.

No exercício de escrita literária, o Grupo Abracadabra comemora 
na UFMT, em 2014, o lançamento do segundo livro de histórias 
infantis, Abracadabra: a magia continua (All Print Editora, 2014), 
organizado por Daniel Leite Almeida e Maria Claudino da Silva. Além 
deste, participa de outros eventos internos e externos, realiza sessões 
de contar histórias em creches e escolas estaduais e, pelo projeto PBOL 
leva a leitura pelas terras de MT, visita a Escola Estadual Febronio 
Rodrigues, em Torixoréu-MT. Este projeto continua sendo objeto de 
monografias de final de curso, que são apresentadas em eventos locais, 
regionais, nacionais, ampliando a demanda de trabalho.

Sabe-se que os efeitos do trabalho com projetos de formação 
de leitores não são visíveis de imediato, como de resto todo o processo 
educacional. Os resultados vão sendo observados, em relação aos 
docentes participantes, ao longo dos encontros, da frequência aos 
sucessivos projetos, no aumento do consumo de livros, no interesse 
pela leitura, na superação da timidez, indiferença, descompromisso, por 
um esforço em realizar integralmente as leituras propostas, participar 
dos diálogos, apresentar melhor desempenho e mais entusiasmo na 
realização das atividades, além de iniciativas em propor projetos da 
mesma natureza. Assim é que o projeto Grupo Abracadabra: Contadores 
de Histórias serviu como estímulo gerador de inúmeros outros projetos, 
a exemplo dos grupos de contadores de histórias Profa. Luciana Miani, 
Ziriguidum, Faz de Conta.

Ainda neste ano de 2014, é criado o Grupo Abracadabra: 
Contadores de Histórias de Aragarças, que fica sob a coordenação de 
José Alves de Souza e Karla Daniela de Almeida Melo.
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Nascido grande, fortalecido, em razão da experiência dos 
coordenadores131 no trabalho de estímulo à leitura por meio de contação 
de histórias, e assessorado pela professora Maria Claudino132, na estreia, 
o Grupo Abracadabra, de Aragarças, já desenvolve 120 atividades 
em várias creches municipais de Aragarças. Participa, com esse 
direcionamento, do mesmo conteúdo133 do Abracadabra, de Barra 
do Garças, voltado para a Educação Infantil, cada qual com um 
encontro semanal para realização de leitura de histórias, estudo 
de técnicas e metodologias para contação de histórias para essa 
fase, além de estudos e exercícios com a voz, estudos sobre jogos, 

131 Conforme averiguado na lista de pessoas com direito a certificado, em 
alguns Relatórios do período, consta que a professora Karla Daniela participa do 
Grupo Abracadabra desde 2009, atuando como bolsista do projeto, mas, como 
membro, sua participação é anterior; José Alves, docente da APAE, desde 2013. Por 
reunirem conhecimentos, condições infraestruturais e em decorrência da dificuldade 
de os contadores da UFMT desenvolverem mais amplamente suas atividades em 
Aragarças, ambos tomaram a iniciativa de fundar esse grupo.

É interessante destacar que na APAE de Aragarças já há uma tradição em 
contação de histórias, por meio da professora Nilza Maria da Silva Leão, participante 
do Grupo Abracadabra desde os anos iniciais. Em entrevista (maio/2018), da qual 
participaram a diretora e docentes da instituição, ela informou que inseriu, na pro-
gramação do trabalho de 1998, uma contação de histórias todas as segundas-feiras. A 
partir daí, trabalhavam outros conteúdos, concluindo que melhorava a comunicação, 
o comportamento dos alunos etc. Segundo a diretora, Regina Alice Marques Car-
neiro, há a intenção “de reformar uma kombi, que será chamada “Kombi da Alegria 
da APAE”, para sair contando histórias em escolas públicas estaduais e municipais, 
e onde mais forem convidados.” Um procedimento importante é o de que nem 
todos os alunos querem contar histórias, devendo haver, então, uma observação e 
respeito às tendências individuais. Diz o professor José que “alunos da APAE que 
querem contar histórias serão preparados para essa finalidade; outros vão trabalhar 
com outros tipos de arte, música, coreografias (trabalho com o corpo).”
132 O trabalho com o Abracadabra, de Aragarças, aparece relatado de maneira 

integrada aos projetos e relatórios do Grupo Abracadabra: Contadores de Histórias, 
da UFMT, a partir de 2014, um reconhecimento institucional do trabalho e um 
modo de garantir os certificados aos participantes.

133 Há um referencial bibliográfico em comum. Mas os coordenadores vão 
diversificando as atividades e adotando outros textos de acordo com o interesse 
dos grupos.
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brincadeiras e dinâmicas na contação de histórias e confecção de 
material para esse fim. Os relatórios finais do Grupo Abracadabra 
dos anos de 2014 e 2015 apresentam esse conteúdo e dinâmica de 
trabalho, dando continuidade ao projeto PBOL leva a leitura pelas 
terras de MT: no primeiro ano, visita à Escola Estadual Febronio 
Rodrigues, em Torixoréu; depois, às escolas de Araguaiana, Escola 
Municipal Laura Vicuña e Escola Jerônimo Lopes, e de Torixoréu, 
Escola Municipal São José.

O Vozes do Cerrado é coordenado pela professora Tereza 
Ramos de Carvalho. É o ano em que, lamentavelmente, ocorre o 
falecimento da professora Célia Regina Benquerer, inserida no projeto 
como colaboradora.

Foto 61 – Profa. Célia Regina Benquerer

Fonte: ANI/ Departamento de 
Letras da UFMT / Campus II 
– Barra do Garças-MT

Também atuava como colaborador o professor Adenil, que se 
afastou em função dos encargos assumidos.

Mesmo com essa baixa na equipe, o Vozes mantém suas 
atividades. A coordenadora novamente propõe experiência com outros 
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gêneros. O projeto é reformulado em linguagem híbrida: poesia, teatro 
e música. Nesse senso, os objetivos se voltam para a

[...] articulação teoria x prática de estudos dos 
diversos gêneros literários (lírico, narrativo e 
dramático) e suas modalidades, visando análises 
e discussões de textos e sua representação, seja 
declamações de poemas, seja canto/música – coral, 
jograis, ou peças teatrais.134.

O trabalho se fundamenta na teoria sobre letramento literário, 
conforme consta na p. 1 do Relatório Final:

Para Rildo Cosson (2009), todos nós exercitamos 
a linguagem de modos variados em toda nossa 
vida, de modo que nosso mundo é aquilo que 
nos permite dizer, isto é, a matéria constitutiva do 
mundo é a linguagem que o expressa. E quanto 
maior for meu universo linguístico maior é o meu 
mundo. Daí a necessidade de utilizar a leitura para 
encontrar novos sentidos, indo além do texto. 
Quando se trata do desejo de ir além do texto 
literário, quando se deseja promover o letramento, 
deve-se considerar a afirmação de Barthes, (2006), 
de que ‘ler implica encontrar sentidos’, não só entre 
escritor e leitor, mas também com a sociedade em 
que ambos estão localizados. Nesse caso, ao ler 
estou abrindo uma possibilidade de comunicação 
entre o meu mundo e o mundo do outro. E o 
sentido do texto só se completa quando estamos 
abertos à multiplicidade do mundo e à capacidade 
de a palavra dizê-lo.

Na sequência do texto, é retomado135o argumento da dificuldade 
e resistência dos professores, “a maioria oriunda do nosso Instituto”, “à 
prática de estudos e aplicações da literatura”, quanto ao planejamento 
de suas aulas, o que é resolvido com o uso quase que exclusivo do livro 

134 Relatório Final. SIGProj N°: 54007.180612.784.209720.29012015, 2014, p. 2.
135 V. projeto do Vozes de 2008.



309

didático, questão observada nos campos de estágio supervisionado. 
Assim, o trabalho se ressente da falta de “praticidade”. Justifica-se, então, 
o projeto, por meio do qual são propostos estudos teóricos, leitura e 
análise de obras literárias. Após, as obras serão declamadas, encenadas, 
estimulando-se os talentos e oferecendo “bens culturais à comunidade”136.

O grupo organiza duas apresentações. Para a primeira, são 
realizadas palestras iniciais sobre gêneros literários, suas peculiaridades 
e interlocuções literárias. São distribuídos os poemas “José”, “Poema de 
sete faces”, “Quadrilha”, “No Meio do Caminho”, de Drummond; “As 
mulheres da Quadrilha”, de Janaína Azevedo, e “Os três mal-amados”, de 
João Cabral de Melo Neto, para serem lidos, discutidos, interpretados e 
memorizados para organização e apresentação do recital137 Homenagem a 
Drummond. A coordenadora e os alunos planejam figurino, som, trilha 
sonora, equipamentos necessários, data e local para o evento. Realizam-se 
ensaios, com orientações sobre a apresentação. O recital foi apresentado 
em 14 de outubro, data próxima à do nascimento do poeta mineiro.

Para a segunda apresentação, o grupo participa de uma 
palestra sobre o gênero dramático, lê e discute a peça Faustino, o Fausto 
Nordestino, comédia em cordel escrita por Eliane Ganem. Os papéis são 
distribuídos. São realizados ensaios, organização do figurino, cenário e 
apresentação da peça.

Cumprindo os objetivos de integrar graduandos e pessoas 
da comunidade com interesses artísticos em comum e o estudo e 
compreensão de teorias pertinentes ao trabalho, a coordenadora avalia 
os resultados como satisfatórios, considerando as suas condições de 
realização – o tempo restrito, a redução da equipe de execução e de 
participantes, em função dos desajustes de horário.

136 Relatório Final. SIGProj N°: 54007.180612.784.209720.29012015, 2014, p. 1.
137 O projeto (Relatório Final. SIGProj N°: 54007.180612.784.209720.2901201

5, 2014) traz dois termos para nomear essa ação: “recital” (p. 9, item 1.14, entre 
outros) e “peça” (p. 10, item 2.3). Pareceu-nos mais próximo o termo “recital”, 
pela descrição dos procedimentos.
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A partir de 2014, o Grupo de Teatro Fazendo Artes é coordenado 
pelo professor Adam Luiz Claudino de Brito, cujo nome se integra à 
história do PBOL desde o início. Lotado no Curso de Direito, propõe 
o projeto dando-lhe teor multidisciplinar, conforme se observa nos 
objetivos – “divulgar as artes cênicas, bem como trabalhar o incentivo 
à leitura, às artes, à cultura e ao conhecimento de direitos e garantias 
fundamentais de um modo geral”138.

O projeto é contemplado com bolsas do Programa de Bolsas 
Extensão para Ações Afirmativas (Edital Nº 006/2014) e dele participam 
alunos de cursos de diferentes áreas da UFMT.

A periodicidade de encontros do Grupo é semanal, organizados 
com estudos, criação, ensaios, apresentações. Os membros fundamentam 
seu trabalho em autores como Fernando Peixoto (O que é o teatro. São 
Paulo: Brasiliense, 1985), Bárbara Heliodora (O teatro explicado aos meus 
filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008), Renata Palottini (O que é Dramaturgia. 
São Paulo: Brasiliense, 2005) etc., que abordam as modalidades do teatro, 
montagem e encenação, cenário, figurino, preparação dos atores, entre 
outros aspectos, orientam quanto às formas de teatro, as apresentações 
teatrais, o cenário, figurino, entonação de voz, dicção, espaço cênico 
etc.139 Autores da maioria das peças que encenam, os membros buscam 
temas sociais relevantes para construir os enredos e personagens. A 
partir daí, compõem os figurinos e cenários, realizam os ensaios e 
apresentações internas e externas à UFMT, levando entretenimento, 
cultura e conhecimento à população. Registra-se a participação de grande 
número de alunos nas apresentações, cumprindo uma outra finalidade 
do projeto que é a de estimular o gosto dos discentes pela atividade 
teatral como uma das expressões culturais de um povo140. O Grupo se 

138 Relatório Final. SIGProj N°: 54449.176909.855.159001.12112015, 2014, p. 2.
139 Formulário-Síntese da Proposta. SIGProj N°: 176909.855.159001.08042014, 

2014, p.4.
140 Formulário-Síntese da Proposta. SIGProj N°: 176909.855.159001.08042014, 

2014, p.4.
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consolidou graças ao compromisso dos integrantes de abraço à causa 
da arte, da frequência regular às atividades, do respeito ao público por 
meio da realização de um bom trabalho.

Para 2015, em conformidade com o Relatório Final141, os 
procedimentos serão semelhantes, com a produção de quatro peças 
teatrais, tematizando gênero, raça, sexualidade e condições de trabalho na 
sociedade atual, motivados pela natureza da modalidade “ações afirmativas” 

(2017, p. 2.), que subsidia as bolsas: Peleja do Oeste está em Crise (dever de 
proteção ao meio ambiente); Em família (questões de orientação sexual); 
Roda Viva – um dia de mulher (combate ao abuso sexual praticado com 
mulheres); Já instalou a cortina!? (relações de emprego na sociedade 
atual), temas que têm suscitado, nos variados públicos (unidades de 
ensino, empresas etc.), reflexões sobre “determinadas políticas públicas 
universais voltadas para grupos em estado de vulnerabilidade social”.

O Vozes do Cerrado alterou a projeção de suas atividades, em 
razão da longa greve dos docentes da UFMT, realizada de maio a outubro 
de 2015, restringindo o trabalho ao período de outubro a fevereiro de 
2016. Inicialmente, a proposta seria a de reapresentar o cordel Faustino, 
o Fausto nordestino. Nos encontros reiniciados142 em outubro, foi feita 
uma palestra inicial sobre o gênero dramático, leitura coletiva da peça, 
distribuição dos papéis e ensaios. No entanto, por motivo de afastamento 
de muitos membros143 e da dificuldade de reorganização das atividades 
do projeto pelo calendário de reposição de aulas, a apresentação pública 
do cordel não se realizou.

Nos encontros de novembro é feito um planejamento de estudos 
e apresentações externas com a obra de Pedro Casaldáliga. Foram 

141 SIGProj N°: 64114.190850.963.159001.26012016, 2015. A informação que 
segue, sobre as peças e respectivos conteúdos, não consta neste relatório, mas na 
justificativa (p. 2) do Projeto Grupo de Teatro Fazendo Artes, apresentado em 2016.

142 Relatório Final. SIGProj N°: 65830.201068.956.209720.24022016, 2015, p. 10.
143 Consta no Relatório (SIGProj N°: 65830.201068.956.209720.24022016, 2015, 

p. 7) que, dos 24 integrantes, apenas 12 participaram efetivamente, justificando 
falta de tempo, de maneira a inviabilizar a apresentação do recital.
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distribuídos, lidos, discutidos e organizados em recital poemas deste 
autor. O recital foi apresentado no evento Panorama Nacional de Cinema 
Universitário Brasileiro (PANCUB) em Araguaiana, viagem realizada 
juntamente com o Grupo Abracadabra.

Em seguida, planejou-se uma viagem a São Félix do Araguaia, 
com o objetivo de conhecer o poeta, ex-bispo da Prelazia de São Félix, 
D Pedro Casaldáliga, participar de palestras sobre Literatura Regional 
e Literatura Amazônica e do lançamento de livros, apresentar o recital 
e visitar a igreja local para conhecer os afrescos. A preparação para esse 
trabalho incluiu a assistência e discussão do filme Descalço sobre a terra 
vermelha, que apresenta a história do poeta. A viagem foi realizada no 
mês de dezembro, com ótimos resultados para o grupo e para o público 
que recebeu o recital, que teve oportunidade de conhecer a obra poética, 
para além da obra em prosa, bem mais conhecida do autor.

Nos meses de janeiro e fevereiro, o Vozes participou de um curso 
sobre a finalidade da arte144.

A partir de 2016, os projetos passam a ser preenchidos no 
formulário do Sistema de Informações de Extensão (SIEX), aplicativo 
web elaborado para comportar o registro de ações extensionistas, feitas em 
fluxo145. Os projetos Grupo Abracadabra (Barra do Garças e Aragarças), 
Grupo de Teatro Fazendo Artes e Vozes do Cerrado se mantêm fortalecidos. 
Pelo caráter de continuidade, as propostas são replicadas, com adequações 

144 Não constam informações sobre essa atividade (Relatório Final. SIGProj N°: 
65830.201068.956.209720.24022016, 2015, p. 9).

145 O formulário contém campos mais objetivos, que possibilitam uma compreen-
são clara e imediata do projeto registrado, embora precise ainda de ajustes para 
evitar repetição de informações (e de layout), ao contrário do anterior, bastante 
subjetivo e cuja extensão, não raro, levava a um preenchimento aleatório das alter-
nativas. Desse modo, o SIEX solicita resumo, justificativa, objetivos, metodologia, 
avaliação, o título e o detalhamento de cada ação a ser realizada no contexto do 
projeto – o tipo da ação, data de início-término, local, unidade geral e de origem, 
carga horária, abrangência (local, regional...), resumo, além dos participantes, 
inseridos nas respectivas ações, com a descrição da função que irão exercer. Os 
Relatórios Finais solicitam o resumo, os participantes vinculados a cada ação e as 
funções exercidas por eles.
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à programação e a alguns outros itens específicos do trabalho no ano 
letivo indicado.

O Relatório Final de 2016 do Grupo Abracadabra traz conteúdos 
e procedimentos semelhantes aos dos anos anteriores. Há encontros 
semanais do Abracadabra, de Barra do Garças e de Aragarças (Relatório 
Final, 2016, p. 2), para estudos teóricos, preparação de histórias e 
materiais, organização de sessões de contar histórias em creches, escolas, 
eventos, comunidades.

Para integrar a equipe, a coordenadora convida o professor 
de Educação Física, ator e vice-presidente do Conselho de Cultura 
de Barra do Garças, João Luiz Pereira do Couto, para atuar como 
formador do grupo, com técnicas de contar histórias: a dramaturgia da 
história, construção e desconstrução de imagens, entonação de voz, o 
olhar, o visual, além de ajudar individualmente os membros, de acordo 
com a necessidade.

 Foto 62 – Grupo Abracadabra, de Barra do Garças, com a coordenadora 
Maria Claudino da Silva, o professor Adenil da Costa Claro e o formador  

João Luiz Pereira do Couto (com o violão)

Fonte: Juliane Coelho/Arquivo de Juliane Coelho
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A coordenação e integrantes do Vozes do Cerrado, em suas 
reuniões quinzenais, realizaram estudos de textos teóricos sobre arte 
como finalidade estética e como finalidade pragmática, e estudos poéticos, 
com seleção de autores e poemas que compreende a trajetória estética de 

“Camões a Drummond” (Relatório Final, 14/02/2017, p. 1.). Os poemas 
foram distribuídos, lidos, discutidos e preparados para representação em 
público. Cumprida essa etapa, o grupo procedeu à organização de um 
recital, para o qual confluíram música, teatro e declamação, intitulado 
Dialogando com Drummond. Ainda como procedimento preparatório 
para a apresentação, promoveram-se ensaios e uma aula específica sobre 
declamação de poesia, com a participação de todo o grupo. O recital 
foi apresentado em eventos da UFMT e para a comunidade externa. 
Encerrando o trabalho, foi organizado um curso de literatura de Cordel 
na Academia Barra-garcense de Letras.

O projeto Grupo de Teatro Fazendo Artes tem reordenado seus 
conteúdos e, nos moldes do novo formulário, apresenta quatro ações 
para os anos de 2016, 2017 e 2018, que privilegiam, pelas informações 
apresentadas, menos a criação de novas peças e mais a difusão do acervo 
produzido e outras146, estimulando o gosto pela arte teatral como um 
bem da cultura:

O Grupo de Teatro Fazendo Arte objetiva divulgar 
as artes cênicas, bem como trabalhar o incentivo 
à leitura, às artes, à cultura e ao conhecimento de 
direitos e garantias fundamentais de um modo 
geral, de modo que as ações afirmativas sejam 
enfatizadas no contexto das artes cênicas. (Relatório 
final, 2017, p. 2).

As temáticas vetorizam uma consciência do estatuto social da 
arte cênica, o seu potencial de, colocando no palco os dramas humanos, 
cujos enredos mostram problemas contemporâneos, suas causas, atos, 

146 Embora estes objetivos constem nos anteriores, é visível a ênfase dada à criação 
naqueles projetos.



315

consequências, com potencial para estimular a capacidade reflexiva dos 
atores, além de “incentivar o aperfeiçoamento individual e coletivo, 
relacionado à escrita, à interpretação, ao domínio corporal e mental, 
ou seja, a produção do conhecimento técnico-teatral e cultural para o 
indivíduo [...].” (Relatório Final, 2017, p. 1). Para tanto, é preciso que 
os atores e todo o aparato cenográfico alcancem uma consciência da 
arte, que labora simbolicamente com os elementos da realidade (língua, 
linguagem, objetos, lugares...), a fim de conseguir sensibilizar o público 
para além do que o cotidiano lhe oferece, ampliando sua visão e opções 
para elaborar suas ideias, seu fazer, seus valores. Daí ser necessário 
desenvolver uma consciência da dramaturgia, pelo aprimoramento dos 
atores, técnicas de representação, entre outros tópicos.

Os relatórios mostram que isso é gestado por ação externa, 
oficinas de intercâmbio, por exemplo, e interna – nas “discussões das 
peças teatrais, realização de dinâmicas de grupo e atividades”, que 
incorporam saberes dos participantes, e a pesquisa de “fontes técnico-
teatrais para produção de suas oficinas, peças e apresentações” (Relatório 
Final, 2016, p. 2).

Nesse sentido, são apresentadas, nos moldes do SIEX, as ações: 
“Encontros semanais para realização dos ensaios” – embora com ênfase 
nos “ensaios”, nos encontros realizam-se atividades preparatórias (estudos 
teóricos, leituras literárias, discussões, planejamento de atividades, 
organização de agenda de apresentações etc.) e de avaliação/novas 
programações de todas as atividades; “Integração UFMT-Escola” – 
prevê a interação do Grupo com alunos de diferentes níveis escolares, 
de escolas municipais e estaduais, por meio da apresentação de peças 
teatrais, selecionadas de acordo com as necessidades e problemas que 
eles enfrentam, e incentivo à produção de peças e formação de grupos 
de teatro na escola; “Apresentações de peças e participação em eventos”, 
realizadas em instituições governamentais, não governamentais etc., 
mediante convites. O Grupo procura apresentar peças com o cuidado 
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de selecionar aquelas que tenham conexões entre os temas e o público, 
ampliando as possibilidades de diálogo e interação.

A avaliação do trabalho se faz de forma contínua, pela equipe 
de execução e com a presença do coordenador, professor Adam Luiz 
Claudino de Brito, com registro em ata e sempre após os encontros 
semanais e apresentações, observando-se o cumprimento das ações 
estabelecidas no plano de trabalho dos bolsistas, a produção e apresentação 
de peças teatrais, participação do projeto de extensão na Semana Científica 
do Araguaia, participação em eventos externos.

Nesse ano, o Grupo se apresenta em simpósios, congressos, 
festivais da UFMT, de outras universidades e instituições com as peças 
Programa Carmen Ferreira, Peleja do Oeste está em Crise, Em família, Roda 
Viva – um dia de mulher, Já instalou a cortina!? Desenvolve encontros 
semanais em escolas públicas de Barra do Garças, Aragarças e Pontal 
do Araguaia. Visita escolas municipais, estaduais do ensino básico, 
realizando dinâmicas e apresentações interativas, encenando peças 
representativas de dificuldades e necessidades dos alunos, estimulando 
a produção de peças e de formação de grupos de teatro na escola. Para 
troca de experiências e capacitação técnica em oficina, o grupo recebeu 
o ator Édier Willian, de Curitiba.

Em 2017 há uma diversificação na composição do Grupo de 
Teatro, que passa a ser composto por alunos e professores de diversos cursos 
do Campus Universitário do Araguaia, e pessoas da comunidade externa 
(Relatório Final, 2017, p. 1). A apresentação das peças147 em escolas 
públicas e particulares respeitou os temas constantes no calendário dessas 
instituições: Semana de Combate à exploração sexual infantil (maio), 
promovida pelo Município de Barra do Garças, Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e Vara da Infância e Juventude da 
Comarca de Barra do Garças; Proteção do meio ambiente (junho-julho) 
– eventos promovidos por escolas municipais e estaduais; Comédias 

147 Não há referência ao título das peças.
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nas escolas (julho-agosto) e Bullyng e Proteção da Mulher (setembro) – 
eventos internos das escolas; Proteção da criança e adolescente (outubro), 
organizado pela APAE, de Barra do Garças, entre outros (Relatório 
Final, 2017, p. 2).Em termos de capacitação e formação continuada, foi 
realizado um encontro com um graduando do Curso de Educação Física, 
com técnicas corporais e de dança, importantes para o desenvolvimento 
das peças teatrais.

No ano de 2018, o Grupo realizou apresentações148 em escolas de 
Barra do Garças, Pontal do Araguaia e de Torixoréu, nucleando os temas 

“combate às drogas e prevenção ao suicídio”, e em eventos institucionais 
e entidades filantrópicas; além disso, teve oportunidade de participar de 
workshop com psicólogo, com atividades para “autoconhecimento dos 
integrantes do grupo” (Relatório Final, 2018, p. 1).

No contexto das atividades semanais do Grupo Abracadabra 
de Barra do Garças e de Aragarças, em 2017 foram desenvolvidos 
dois subprojetos: “A contação de histórias – teoria e prática no Grupo 
Abracadabra: Contadores de Histórias”, e “A leitura e sua função social: 
teoria e prática”. Por meio deles foram estudadas teorias que fundamentam 
a Educação, a linguagem e o conhecimento, a leitura e a formação do 
leitor, Literatura Infantil e Juvenil e arte de contar histórias, objetivando 
a formação e o fortalecimento de leitores, a partir da Educação Infantil. 
Os grupos preparam material para contar histórias e realizaram sessões 
de contação em diversos lugares (Relatório Final, 2017, p. 1).

148 Não há referência ao título das peças.
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Foto 63 – Grupo Abracadabra de Aragarças-GO, com os coordenadores 
Prof. José Alves (ao centro) e Karla Melo (primeira, à direita)

Fonte: ANI / Arquivo de Karla Daniela de Almeida Melo

O Vozes do Cerrado realizou recitais em eventos internos e 
externos à universidade, preparados segundo uma articulação teoria 
e prática de estudos dos gêneros literários e suas modalidades. Foram 
selecionados, analisados e discutidos textos de “autores nacionais e 
internacionais da literatura e da música” (Relatório Final, 2017, p. 
2). Também foram consideradas produções regionais (Mato Grosso e 
Goiás) e locais. Os membros participaram da palestra sobre “Função 
estética e função pragmática dos textos literários nos vários contextos”. 
Promoveu-se uma oficina de Literatura de Cordel, para atividades com 
literatura de cordel nacional, regional e local (temas e versificação).

Para 2018, os membros do Vozes realizam estudos sobre o 
gênero lírico, procedem à seleção poética, que é analisada e discutida 
pelos participantes. Posteriormente, são organizados recitais com os 
poemas estudados.

O Grupo Abracadabra de Barra do Garças e de Aragarças 
continua se reunindo semanalmente para desenvolver esses estudos, 
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selecionar obras literárias, preparar materiais, treinar e realizar sessões 
de contação de histórias.

 Com o objetivo de desenvolver e consolidar o hábito de ler e do 
letramento literário, o trabalho de formação de contadores se organiza 
em duas vertentes concomitantes (Relatório Final, 2018, p. 1 e 2):

1. A Leitura e a sua Função Social: teoria e prática: atividade 
em forma de curso, teórico-prática, envolvendo a leitura, o 
letramento, a comunicação e educação como pontos centrais de 
estudo, desenvolvido por meio de leitura, discussão de textos. 
Baliza teórica: “Leitura, Letramento e Contação de Histórias”.

2. Estudos teóricos entrelaçando Educação, Linguagem e 
Conhecimento, Leitura e Formação do Leitor, Literatura 
Infantil e Juvenil, objetivando a compreensão de que a educação 
e a escola devem acompanhar as mudanças sociais, e um dos 
meios mais importantes para isso é o incentivo ao hábito de 
ler e seu fortalecimento, desde os anos iniciais, o que pode ser 
feito por meio da contação de histórias. Sob tal motivação, a 
base de trabalho do Grupo Abracadabra é o livro infantil.
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AINDA, UM ACENO

A linha que me ata
eu desato

no ato final
que não é o fim

mas o ponto inicial!
(BEHRENDT, 2004, p. 8)

Fiz uso dos versos de Mila Behrendt no Relatório Final da 
pesquisa sobre os 10 anos do PBOL149, enviado ao CNPq em 2005. 
Retomo-os aqui como um ritual de continuidade, de aproximação às 
mãos de Sônia redigindo o projeto primevo, registrando seus sonhos 
com palavras-chave nas margens do edital de fomento do FORPROEX 
de 1995. Encerro assim a pesquisa de um quarto de século de uma 
história que está em curso, nutrindo-se de demandas contemporâneas.

Pesquisa de caráter histórico e memorialístico, de base 
documental (LE GOFF, 1998, 2003), para desenvolvê-la, com mais 
segurança e agilidade, foi de grande importância o estudo inicial 
sobre o significado e o tratamento a ser conferido aos documentos 
e sobre a organização dos dados. As principais fontes da pesquisa 
foram os relatórios finais, à ausência dos quais, ou para complementar 
informações, foram consultados os projetos, os documentos relativos à 
Extensão, diretrizes e parâmetros curriculares nacionais, entre outros. 
Muitas vezes foi preciso ler o projeto, compreender a ação para dar 
o alcance necessário aos resultados apresentados nos relatórios. As 
perguntas proliferavam o tempo todo. As respostas foram construídas 
de várias formas, sobretudo pela leitura concentrada dos relatórios em 
sequência temporal. Isso ocorreu porque, além de observar a maneira 

149 No contexto do Projeto Arte, Discurso e Prática Pedagógica/DLET/ICLMA/
UFMT (v. cap. 3).
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como a ação ia sendo conduzida, pude contar com referências feitas 
pelos coordenadores sobre fatos passados para explicar ou justificar 
atitudes presentes. O relatório final do Coral Infanto-Juvenil, de 
2009, por exemplo, continha uma informação importante sobre uma 
ocorrência desse mesmo projeto realizado em 2007. Aconteceu também 
de relatórios de diferentes modalidades artísticas apresentarem dados 
esclarecedores entre si. Empenhei-me em colocar a referência de todos 
esses dados, informações, conclusões etc., em acordo com a natureza 
científica desse material.

Os procedimentos e as soluções me levaram à compreensão 
de que os relatórios constituem material didático de primeira ordem, 
canal primordial de exposição das ações. Um relatório que apresente 
uma boa descrição das ações realizadas, vivificando-as com depoimentos 
de participantes, por exemplo, favorece ao pesquisador a revisão das 
teorias, das próprias ações, da atuação dos participantes. Este mesmo 
relatório, além de servir como base de dados para pesquisas, deve ser 
colocado em circulação, posto que é o material que dá notícia imediata 
da ação, e será recurso pedagógico para aulas, estágios supervisionados, 
para as escolas que sediaram os projetos, para leitura e discussão pela 
equipe e participantes. Já no encontro do FORPROEX, de 1994, são 
apontados como necessários o registro e a organização de bancos de 
dados das experiências com a Extensão nas universidades, sobretudo 
a partir do momento em que ela é curricularizada. De posse das novas 
informações, os extensionistas e outros potenciais leitores podem 
reescrever o saber, ampliando-o, transformando-o. Assim organizam-se 
as aulas, como espaço interno e externo à universidade, nas quais se 

“realiza o processo histórico-social com suas múltiplas determinações” 
(PNEXT,1999, p. 2).

Nesse sentido é que foi discutida a base legal que institui 
a Extensão como parte inerente do “pensar e fazer” universitários 
(PNEXT, 1999, p. 2), como ação institucional que objetiva atender a 
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população, não como simples assistencialismo, mas com “sentido de 
retroalimentação e troca de saberes acadêmico e popular”, o que coloca 
as camadas populares também como “sujeito da ação extensionista” 
(NOGUEIRA, 2005 apud Política Nacional, 2012, p. 13). O respeito ao 
saber do outro é também um procedimento científico, do campo da ética. 
Tal é a educação como prática de liberdade freireana, em que os pares 
se educam recíproca e continuamente.

Nessa linha se expressa Pedro Casaldáliga em Versos adversos 
(2006, p.84), ao abordar questões sociais. Em versos anafóricos, marcados 
ritmicamente por redondilha maior e rima interestrófica, o poeta aponta 
para a realidade existencial mostrando que, paradoxalmente, o espaço 
e o tempo nos pertencem, mas sua conquista se dá somente por um 
processo crescente de conscientização. Tarefa diária, o trabalho de 
conquista é a nossa morada, o nosso “canto”:

Toda terra é cativeiro,
toda terra é reconquista,
todo canto é pátria nossa.
Todos somos estrangeiros
Na terra abrupta do tempo,
[...]

que deve nos fortalecer para que, mesmo em circunstâncias hostis, 
de forças contrárias atuando, mantenha-se o sentimento de pertença:

Não adianta que me expulsem.
Nunca vou sair de casa.

Constituindo-se como prática transformadora, os projetos 
do PBOL problematizam, indagam sobre as difíceis condições da 
educação e de outros segmentos, apresentam propostas/respostas às 
indagações, conectando extensão, ensino e pesquisa, indicação central 
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da política do FORPROEX. Assim procedendo, edificaram/edificam 
uma tradição que se transmite com autoridade para muitas gerações150:

Quando estava fazendo a graduação, tinha três 
colegas que entraram no curso de Letras porque 
quando eram crianças ouviram o Abracadabra. Vai 
para o filho, neto, para todos os que estão ao redor.

Uma herança de cultura, valores, técnicas que, reconhecidas 
e aceitas, acabam se tornando inerentes à vida:

A vida imita a arte, a arte imita a vida. A arte 
conta a história, a história conta a arte e, nessa 
(in)definição do que é arte e contar história, nasce 
a contação de histórias... pessoas que saem por aí 
para alegrar as crianças.

Conforme exposto no item “Percursos”, considerando tratar-se 
o PBOL de um “programa”, foi mostrado um saber perspectivo, com 
múltiplos focos compondo uma rede de relações (MARINS, 2008), 
revelado e constituído no seu apresentar. Os dados selecionados foram 
organizados em ordem cronológica, no âmbito da qual foram buscadas 
a sua articulação interna, motivações, construindo uma memória 
coletiva que compõem uma “identidade do professor de literatura” 
como professor leitor e formador de leitores. Professor inclusivo em 
todas as instâncias, cujas atividades são realizadas em via de mão dupla 
– teoria-prática-teoria-prática...; que lida com o imaginário, o prazer 
e o engenho em coerência com o seu objeto – a arte literária e outras 
artes, valorizando o sujeito integral (nas esferas corporal, cognitiva, 
emocional, social etc.), desautomatizando-o:

Ruas e casas
ficaram sujas de seu canto
De repente

150 Essa reflexão e a que segue foram feitas por contadores de histórias do Grupo 
Abracadabra em roda de conversa realizada após sessão de histórias, em uma escola 
municipal de Barra do Garças, em maio/2018.
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Esse homem sorriu
Crianças
Em pleno uso da poesia
Funcionavam sem apertar botão
(BARROS, 1970, p. 28)

e que tem a consciência de estar em formação contínua. A identidade 
se estabelece, portanto, como um modo de pensamento, que norteia 
o seu ser e fazer.

Após concluir o gigantesco quadro histórico dos 25 anos 
do PBOL apresentado no primeiro capítulo, foi com admiração e 
afeto que o contemplei. Fiz questão de pesquisar e registrar os nomes 
das pessoas envolvidas nas ações, lamentando a possibilidade de 
alguém ter sido omitido. Quantos professores, alunos, pessoas da 
comunidade trabalhando com dedicação, criatividade e alegria na 
promoção da leitura e formação de leitores, contribuindo para melhorar 
sua qualidade de vida!

Com respeito e gratidão, demarco sua presença nessas memórias.
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MENSAGEM

VIVER A VIDA DE DENTRO

Quando se “planta” uma Universidade em um local, dali, 
florescerão muitas ações. Assim aconteceu nas cidades de Barra do 
Garças-MT, Pontal do Araguaia-MT e Aragarças-GO, vizinhas, 
separadas, apenas, pelos rios Garças e Araguaia. Com a vinda da 
Universidade Federal de Mato Grosso para essa região, a “semeadura” 
foi grande e a colheita rende, abundantemente, cada vez mais.

A Professora Célia Maria Domingues da Rocha Reis apresenta, 
pelos seus escritos, um exemplo da “colheita da plantação” da UFMT 
em nossa região: o Programa Biblioteca-Oficina de Literatura (PBOL).

Ao relatar as ações do PBOL, em seus 25 anos de existência, 
muito mais que registros de um projeto de leitura, ela apresenta os 
frutos de uma ideia que nasce do pensamento de uma ex-professora da 
Educação Básica, Professora Sônia Maria Silva Rezende (in memorian), 
preocupada desde a mais tenra idade em formar leitores. Uma professora 
que, ao se tornar docente do Ensino Superior, não abandonou seus 
sonhos de um cerrado povoado de crianças, jovens e adultos leitores.

Ao fazer os seus relatos, a Professora Célia Reis traz, aos 
seus leitores, as percepções e os frutos do “olhar observador” da 
Professora Sônia Rezende, a partir da vivência do cotidiano de escolas 
públicas da região.

Quando faz os seus relatos, a Professora Célia expõe um 
Projeto de Extensão, do Campus Universitário do Araguaia – UFMT 
que, pensado, programado e nascido das ideias de Sônia Rezende, 
no ano de 1994, a despeito de inúmeros obstáculos (até mesmo o 
falecimento da referida Professora), chega aos seus 25 anos de existência, 
em 2018, transformando-se, adaptando-se a novas circunstâncias 
(não, passivamente!), recriando-se, reinventando-se, vivendo o 
contemporâneo! Isso, sem perder a sua essência de “formar 
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leitores”, por meio de “variadas linguagens artísticas”: a contação de 
histórias, a música, o teatro, a declamação de poesias.

Célia Reis “conta a história” do PBOL como quem vivenciou 
e viveu a “vida de dentro” do Programa. Como quem fez parte! Como 
quem, à moda de Paulo Freire, também buscou a “formação de leitores 
da ‘palavramundo’” (A Importância do Ato de Ler, 2008)!

Em seus escritos, apresenta a “história do PBOL” numa análise 
interpretativo-científica, mas que, ao mesmo tempo, traz “à roda”, a 
linguagem literária, artística, essa linguagem que acaba se concretizando 
como uma decifração do mundo que nos cerca e que, por meio dela, 
vamos construindo e vendo resultados.

Os escritos de Célia Reis sobre o PBOL denotam a coragem 
de quem viveu, vivenciou, compreendeu, analisou e se “arvora” em 
“sintetizar-apresentando” 25 anos de existência de um Projeto de 
Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso que, “como quem 
não quer nada” vai deixando “rastros” de leitura, diversão e arte por 
onde anda, porque se entende que o “adiante” é o “sempre”, já que, 
como afirma Manoel de Barros, “a maior riqueza do homem é a sua 
incompletude”(Retrato do Artista quando Coisa, 2001).

Com Guimarães Rosa, concluo: “O correr da vida embrulha 
tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega 
e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” (Grande 
Sertão: Veredas, 1979).

Coragem pra eternizar pelas palavras “e seus deslimites” outras 
“coragens” de tantos atores participantes do PBOL, em seus 25 anos de 
existência. Isso é o que faz, aqui, nessa obra, a Professora Célia Reis!!!

Professora Maria Claudino da Silva

Curso de Letras/ UFMT/Campus Universitário do Araguaia
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Sobre a autora

Célia Maria Domingues da Rocha Reis - Doutora em Literatura 
Brasileira (2001) e Mestre em Teoria Literária (1991), pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 
Realizou estágio pós-doutoral em Estudos Comparados de Literaturas 
de Língua Portuguesa (Literatura e Artes Plásticas – 2008), pela 
Universidade de São Paulo (USP). Realizou um segundo estágio 
pós-doutoral em Literatura Infanto-Juvenil (Literatura e Educação 
– 2018). com pesquisa sobre ação extensionista em programa 
de leitura, também pela Universidade de São Paulo. Docente 
Titular do Curso de Graduação em Letras e do Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL) da Universidade 
Federal de Mato Grosso.   Foi coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Linguagem/UFMT. Atuou como editora 
da revista Panorâmica e da revista Polifonia da UFMT. É líder do 
Grupo de Pesquisa Lugares de Arte: linguagens, memórias, fronteiras, 
interdisciplinar e interinstitucional, atualmente desenvolvendo o 
projeto V!VA, Poesia  2 (Poesia e Música).



“Aqui, mostrar é ao mesmo tempo criar um novo modo de ser.” [...]. 
Esta concepção fenomênica de Paul Ricouer espraia-se no tecido sobre o qual 
Célia Maria Domingues da Rocha Reis reborda um conjunto de experiências 
relacionadas ao jogo constante que se estabelece entre os Territórios da Arte 
e da Educação. [...].

O sentido da educação, aqui, não surge apenas de um pensamento 
teórico, [...] de técnicas e métodos, mas na entrega ao acontecimento educativo, 
aceitando imprevisibilidades; a ética do educador, nesse sentido, passa pela 
magia desse desvendar-se também como ser humano potencialmente capaz, 
dada a simultaneidade no ato de ensinar e de aprender e o fato de que ambos 
passam pelos domínios do diálogo e das linguagens. [...].

Ao fim [...], somos apresentados a um processo de experiência em 
ato, protagonizado por [...] profissionais do Médio Araguaia, que firmaram 
importante propósito de levar adiante um projeto de configuração política, 
ética e estética de peculiar importância. 
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