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Projeto Viagens 
Literárias 

“Uma vida não basta ser vivida. Ela precisa ser 
sonhada.” 

Mario Quintana 



EMEF Nossa Senhora do 
Carmo 

 
Localização: 5ª Unidade da Restinga, Zona Sul 
de Porto Alegre  
Características da Região: muita violência; 
apelo bastante grande ao tráfico de drogas, ao uso 
de armas de fogo, à prostituição, à banalização da 
vida. 
 
 
Características dos alunos: oriundos de 
famílias iletradas, em sua grande maioria, e que 
não possuem incentivo em casa para a leitura. 
Baixa autoestima; sentem-se “incapazes”. 
 
Apesar dos esforços da escola, os alunos 
não tem o hábito da leitura. 



Disciplina de Língua Portuguesa – Início do ano 
letivo de 2013 

Turmas B31 e B32 (6º ano) 
Resultados da sondagem 

 
-   Grande dificuldade de entendimento relacionado à leitura.  
- Dificuldades de compreensão do código escrito. 
- Escrita segmentada, escrita aglutinada, leitura em fase 

inicial, muito aquém do esperado para seu estágio escolar. 
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Pesquisa sobre hábitos de Leitura 

Sim Não Às vezes
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Viagens Literárias: o projeto 

Linguagem verbal e linguagem não-verbal  
Filme “O garoto”, de Charles Chaplin  
Objetivos: abordar o “conteúdo”; promover a reflexão sobre a 
vida, as relações;  sensibilizar os alunos para a arte e 
formas diversas de uso da linguagem.  

Tipologia e gêneros textuais 
Aprofundamento dos estudos com o gênero lírico.  
Criação do varal de poemas na sala de aula.  
Realização de leitura (silenciosa e oral) e análise 
desses textos. 
Criação de ilustrações e organização dos cartazes 
no varal. 
 
Esses mesmos textos foram impressos e distribuídos 
para que pudessem e possam dispor deles em 
qualquer momento de suas vidas, quando não 
estivessem ou estiverem em sala de aula.  





Sensibilização 
Leitura de Imagem 

 O que vocês estão vendo? 

 As respostas: “um casal de namorados”, “o 

mar”, “morro”, “andorinhas”.  

As pessoas parecem felizes?  

“não dá para ver, pois estão de costas”, “claro 

que sim, pois estão namorando”. 

Vocês percebem alegria na imagem?  

“não, pois estão sozinhos na praia”.  

Parece estar calor ou ter sol?  

 

Então, à medida que ia aumentando a reflexão, 

comecei a perceber que os alunos estavam um a 

um entrando para aquela cena. Até que um deles 

comentou “está nublado e parece triste, porque 

não tem sol”. Vi, neste momento, que os alunos 

estavam prontos para começarem a trabalhar 

com o gênero lírico, pois haviam conseguido 

sair de seus mundos e penetrar em um outro que 

permite infinitas possibilidades de 

interpretação. 

Lazar Segall - Figuras à Beira Mar 



Leitura de Poema 

CIDADEZINHA CHEIA DE GRAÇA  
 
Cidadezinha cheia de graça...  
Tão pequenina que até causa dó!  
Com seus burricos a pastar na praça...  
Sua igrejinha de uma torre só...  
 
Nuvens que venham, nuvens e asas,  
Não param nunca nem um segundo...  
E fica a torre, sobre as velhas casas,  
Fica cismando como é vasto o mundo!...  
 
Eu que de longe venho perdido,  
Sem pouso fixo (a triste sina!)  
Ah, quem me dera ter lá nascido!  
 
Lá toda a vida poder morar!  
Cidadezinha... Tão pequenina  
Que toda cabe num só olhar...  
 
     MARIO QUINTANA 



O que o título do poema sugere? 
“Deve falar de uma cidade pequena”, “uma cidade bonita”.  
Leitura silenciosa 
Leitura Oral: percepção de entonação, as rimas, o ritmo do poema. Divisão da 
leitura em grupos: cada grupo lia uma estrofe. Organização do texto no espaço. 
Significado de versos e estrofes.   
Análise do conteúdo do texto.  
 Como é a cidade descrita no poema? 
 O que tem nesta cidade? 
 Como são as casas? 
Estudo da  linguagem:  
 - Por que foram utilizadas palavras no diminutivo, como cidadezinha, 
 pequenina, burricos, igrejinha? 
 - Como a pessoa que está falando dessa cidade sente-se? 
Introdução da figura do “eu lírico”: paralelo entre o “narrador” de uma história 
e o “eu ou sujeito lírico” do poema.  
 

“Então o Mario Quintana não é quem está falando no poema?” 



Leitura de Poema 

CIDADEZINHA QUALQUER 
 
casas entre bananeiras 
mulheres entre laranjeiras 
pomar amor cantar. 
Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 
Um burro vai devagar. 
 
Devagar... as janelas olham. 
 
Eta vida besta, meu Deus. 
 

Carlos Drummond de Andrade 

Aos poucos fui percebendo 
que os alunos começavam a 
entender e apropriar-se desse 
universo literário, composto 
por personagens, narradores, 
prosa, verso, estrofe, 
aliterações e sujeitos líricos. 



“Linguagens Poéticas”, no Santander Cultural.  



Biblioteca Itinerante: viagens da mala roxa 

Acredito que essa iniciativa aproximou os alunos da leitura, provocou neles o 
interesse em ler e compartilhar suas experiências literárias com outras 
pessoas.  



Foi muito gratificante e bonito ver os jovens arrumados com 
suas melhores roupas chegarem à escola trazendo os quitutes 
que eles mesmos ou suas mães haviam preparado, 
evidenciando a importância que este evento estava tendo em 
suas vidas. Via o brilho nos olhos, a expectativa para um 
momento especial, o nervosismo contido naquelas carinhas 
risonhas. Estava uma noite muito fria e chuvosa, no entanto, 
o número expressivo de alunos superou nossas expectativas. 
É importante salientar que esse tipo de atividade só 
acontece com o sucesso desejado se planejarmos com 
antecedência e pudermos contar com o auxílio de 
outras pessoas, com o apoio e a parceria que 
estabelecemos com os alunos, pais, funcionários, 
professores e direção da escola.  

Sarau 



O Prêmio 





Encerro este relato afirmando que todas as ações 
realizadas ao longo desses meses, cujo objetivo principal 
era o de promover a leitura, provocou, em meus 
estudantes e em mim, inúmeras mudanças e muito 
crescimento que extrapolam a sala de aula e a relação 
professor-aluno, pois juntos experimentamos as sensações 
que os textos nos traziam, sentimos os cheiros, partilhamos 
os gostos, viajamos por lugares e tempos diferentes, 
aumentamos nossa curiosidade pelo desconhecido e 
criamos uma cumplicidade muito grande, estreitando 
nosso vínculo e nos fazendo crescer enquanto seres 
humanos. Percebo o brilho curioso e feliz nos olhos 
desses jovens a cada história.  



EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO 
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