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Carta 1001
PATROCINADOR

Responsabilidade social, com iniciativas voltadas para a educação de crianças e
jovens, sempre foi uma marca da Auto Viação 1001 e da vida de seu fundador,
Jelson da Costa Antunes.
O projeto 1001 Histórias teve início no ano 2000, quando um ônibus da empresa,
adaptado em biblioteca itinerante, visitou mais de 200 cidades. Em cada escola,
bairro e município que chegou, o ônibus encantou e fez com que mais de 600 mil
crianças, muitas sem acesso aos livros, embarcassem no mundo mágico da literatura.
Hoje o projeto cresceu. E, o patrocínio da Auto Viação 1001, aliado a chegada
de novos parceiros, permite que o remodelado 1001 Histórias com Arte ofereça
livros, atividades culturais e oficinas. O que reafirma o nosso compromisso
em melhorar continuamente as nossas práticas sociais ligadas a educação e a
qualificação profissional das novas gerações.
Assim como os clientes se sentem acolhidos e carregam boas histórias das suas
viagens conosco, queremos que cada criança que participe do projeto também sinta
um prazer enorme em viajar, neste caso, através da leitura e da cultura.
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Carta SIT
PATROCINADOR
Desde que foi criada, a SIT Macaé é incentivadora de vários projetos sociais nas
áreas de cultura, esporte e educação. Somos uma empresa que nasceu com o
desafio de oferecer um transporte público de qualidade na cidade de Macaé, mas
também o compromisso de estar próximo das pessoas e apoiar o desenvolvimento
da sociedade como um todo.
O projeto 1001 Histórias com Arte integra ações que fomentam a leitura e a
cultura de maneira única, lúdica e acolhedora, despertando nas nossas crianças
o interesse pelos livros e pelas artes, uma iniciativa que tem total sintonia com os
nossos valores e atuação social.
Patrocinar esse projeto, que atende Macaé e diversos outros municípios do Estado do
Rio de Janeiro, é transportar cultura para quem tem menos acesso a ela e também abrir
espaço para um futuro de valorização da literatura e das artes nas novas gerações.
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Carta MACAENSE
PATROCINADOR
Há mais de 50 anos atuando no transporte de passageiros ligando a Região dos Lagos, o
Norte Fluminense e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Rápido Macaense entende
que levar mais cultura para as escolas, através de um ônibus itinerante, é uma forma
inspiradora e criativa de estimular e desenvolver a leitura e a arte em nossas crianças.
Isso já bastaria para atestar a importância educacional do 1001 Histórias com Arte. No
entanto, o projeto vai além. Ele possui um viés inclusivo, com o propósito principal de
atender aqueles que mais precisam, gerando um impacto social importante na formação e
no aprendizado das novas gerações.
Todos esses valores desenvolvidos no projeto estão diretamente ligados as nossas práticas
empresariais e sociais. Por isso, acreditamos nele, na sua força transformadora, e o
patrocínio é a nossa contribuição ao universo maravilhoso dos livros e da educação.

Carta Spiral
REALIZADOR

O projeto 1001 Histórias com Arte surgiu a partir da necessidade de chegar ao coração de cada
uma das mais de 12 mil crianças beneficiadas durante a promoção de mais de 300 oficinas nos
anos de 2015 e 2016. Uma ação que foi pensada em cada detalhe com um só objetivo: despertar
a imaginação destes pequenos brasileiros, gerando neles a curiosidade por conhecimento. E o
ponto de partida não poderia ser outro senão temas relacionados à literatura infantil, a partir de
desenhos, músicas, pinturas e filmes, destacados em atividades orientadas por uma experiente e
criativa equipe de educadores.
A ideia do projeto é inspirada no ônibus-bliblioteca, criado pela Auto Viação 1001, que, em
2000, percorreu 200 cidades e atendeu a 600 mil crianças. Reformulado pela equipe da Spiral
Criativa, o projeto já está em sua segunda edição.
Formada por um grupo de jovens empreendedores, a Spiral Criativa tem como propósito
realizar produções culturais com potencial transformador da sociedade. A meta da empresa,
fundada por Carolina Butolo, é trabalhar com pessoas e instituições que almejam interferir
positivamente na sociedade.
Em 2016, o 1001 Histórias com Arte passou por Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios,
Itaboraí, Niterói e Rio de Janeiro e atendeu mais de 9 mil crianças. As atividades deram origem
a uma exposição transmídia, com os detalhes de tudo o que aconteceu nas oficinas, e a este
livro-catálogo com DVD encartado que traz uma apresentação bem detalhada das práticas arteeducativas adotadas. O material foi distribuído gratuitamente para escolas e bibliotecas públicas
como um veículo multiplicador das práticas culturais realizadas.
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Carta IJCA

CO-REALIZADOR

O Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) foi fundado há 12 anos por Jelson da Costa
Antunes, um dos maiores empresários do setor de transporte do país. O IJCA tem
como propósito fortalecer a trajetória escolar e profissional de jovens de baixa renda.
Continuado pelos seus filhos e netos, com a crença na transformação social do jovem
e de sua realidade por meio da educação.
O Instituto JCA toma fôlego a cada desafio vencido e caminha empreendendo em
prol do desenvolvimento social, em uma série de novas ações ligadas à cultura e ao
fortalecimento de territórios. Norteado por uma filosofia humanista que acolhe e cuida
de cada um, falamos de uma instituição que se preocupa com uma formação humana
sustentada em três pilares:
A consciência de si mesmo;
Respeito ao outro;
A visão do mundo.
Nosso compromisso é com a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e
participativos para a contrução de uma sociedade melhor.
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O PROJETO

1001 Histórias com ARTE
por Carolina Butolo - Diretora Geral e Criativa

A ideia do 1001 Histórias com Arte surgiu em 2000, quando a Auto Viação 1001 iniciou o projeto
social “1001 Histórias”. Esse embrião do projeto atual era um ônibus-biblioteca que oferecia um
acervo de livros infanto-juvenis para crianças e jovens de escolas públicas. O projeto percorreu mais
de 200 cidades e atendeu cerca de 600 mil crianças em 11 anos.
Reformulado pela equipe da Spiral Criativa, em parceria com o Instituto JCA, o 1001 Histórias
ressurgiu, agora batizado de 1001 Histórias com Arte, em 2015, a partir da necessidade de chegar
ao coração de cada uma das mais de 12 mil crianças beneficiadas durante a promoção de mais de
300 oficinas de arte e literatura.
Uma ação que foi pensada em cada detalhe com um só objetivo:
despertar a imaginação destes pequenos brasileiros, gerando neles a curiosidade por conhecimento.
O ponto de partida não poderia ser outro senão temas relacionados à literatura infantil transportados
para oficinas artísticas de aquarela, pintura, desenho, escultura e gravura executadas por uma experiente e criativa equipe de educadores.
Nesta segunda edição do projeto, sete cidades do Estado do Rio de Janeiro receberam o ônibus
itinerante, transformado em uma biblioteca ateliê multimeios. O projeto passou por Niterói, Rio de
Janeiro, Itaboraí, Macaé, Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras.
Ao todo, foram oferecidas mais de duzentas oficinas para cerca de nove mil crianças matriculadas
no primeiro e segundo anos do ensino público fundamental. O dobro do número de beneficiados da
primeira edição.
Além das atividades nas escolas, realizadas de segundas às sextas-feiras, o ônibus mágico participou
de eventos realizados nas cidades atendidas a partir de parcerias firmadas com ONGs e instituições
culturais durente os finais de semana.
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BALANÇO
Na primeira etapa, realizada em 2015, o projeto 1001 Histórias com Arte atendeu 4600
crianças de 40 escolas, superando a meta inicialmente estabelecida. Em 2016, mesmo tendo
como base a frágil situação econômica do país, conseguimos renovar o patrocínio e ampliá-lo.
Construimos parcerias importantes com fornecedores, o que possibilitou a duplicação do
atendimento com apenas 20% de acréscimo orçamentário.
O balanço não poderia ser melhor. Nós investimos mais de 40% do orçamento das duas edições
na contratação de empreendedores culturais das cidades do Rio de Janeiro, São Gonçalo e
Niterói, utilizando o projeto como incentivador do mercado cultural local.
Outros destaques foram as parcerias com as prefeituras para o atendimento a escolas do ensino
público e para multiplicar o conteúdo e as práticas pedagógicas por meio da distribuição
gratuita de 1.600 livros com DVD encartado para as escolas participantes, bibliotecas, ONGs e
instituições que trabalham com crianças.
Mais que um motivo para celebrar, o 1001 Histórias com Arte, que recebeu menções honrosas
de todas as cidades por onde passou, em 2017, passará a contar com um segundo ônibus, que
será adaptado para receber peças de teatro. Vem aí o 1001 Espetáculos!
O projeto 1001 Histórias com Arte é uma realização da Spiral Criativa em parceria com o
Instituto JCA, responsável direto pelas parcerias com as prefeituras que visa o atendimento a
crianças matriculadas em escolas públicas de Ensino Fundamental das cidades percorridas.
Com patrocínio da Auto Viação 1001, Sit Macaé e Macaense via Lei Rouanet do Ministério da
Cultura, contamos com importantes parcerias com o Observatório de Favelas e a Agência Macro.
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PÚBLICO ATENDIDO
TOTAL
7 cidades

40 escolas visitadas

6 eventos

9259 ATENDIDOS

OBS: O número total de
atendimentos não contempla o
público da exposição do projeto
realizada após a edição do
presente livro-catálogo.

Oficinas
TOTAL

7 cidades
40 escolas visitadas
4770 ATENDIDOS
RIO DAS OSTRAS

RIO DE JANEIRO

NITERÓI

BÚZIOS

4 escolas visitadaS

8 escolas visitadaS

5 escolas visitadaS

921 ATENDIDOS

696 ATENDIDOS

480 ATENDIDOS

MACAÉ

CABO FRIO

ITABORAÍ

11 escolas visitadaS

6 escolas visitadaS

5 escolas visitadaS

1 escola visitada

1082 ATENDIDOS

964 ATENDIDOS

484 ATENDIDOs

143 ATENDIDOS

1001 Histórias com Arte | 17

Eventos
total

1001 Histórias com Arte em Charitas | 15 de julho

RIO DE JANEIRO

No dia 15 de julho promovemos um evento especial na estação das Barcas de Charitas,
em Niterói. Crianças da comunidade do Preventório e alunos da Escola Estadual Maria
Pereira Neves participaram de oficinas de cultura e literatura gratuitas. A data do evento
foi escolhida especialmente para homenagear o empresário Jelson da Costa Antunes,
fundador da empresa 1001 e do Instituto JCA, falecido em 2006. Jelson foi o responsável
pela criação de diversos projetos sociais que, durante os últimos anos, vêm beneficiando
milhares de crianças e adultos em cidades fluminenses.

NITERÓI

6 eventos

4 eventos

2 eventos

4784 ATENDIDOS

4489 ATENDIDOS

295 ATENDIDOS

Atendimentos: 30

Ação Global | 21 de maio
O evento é organizado pelo SESI/RJ e
a Rede Globo, oferecendo serviços de
utilidade pública e ações sócio educativas.

Atendimentos: 1.619

Museu do Ingá | 26 de junho e 02 de julho
O projeto 1001 Histórias com Arte e o Museu do Ingá, em
Niterói, firmaram uma parceria para a promoção de oficinas
artísticas gratuitas para os visitantes. A ação batizada de
“1001 Histórias com Arte no Ingá” foi realizada nos dias 26 de
junho e 2 de julho no pátio do museu.

Atendimentos: 265

1001 Histórias com Arte
em Nilópolis | 22 de julho
Em parceria com a Secretaria
Municipal de Turismo de Nilópolis
realizamos no dia 22 de julho um
evento na Escola Municipal Ribeiro
Gonçalves. As crianças participaram de
contações de histórias, brincadeiras e
oficinas artísticas.

Atendimentos: 176
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1001 Histórias com
Arte na Casa Ronald
McDonald | 11 de agosto
No dia 11 de agosto estivemos na
Casa Ronald McDonald, no Rio de
Janeiro. Oferecemos contação de
histórias e oficinas artísticas para
crianças hóspedes da casa. Foi uma
linda tarde de amor e arte.

Atendimentos: 18

Arte Core | 15 e 16
de outubro
ARTE CORE é um festival realizado no
Museu de Arte Moderna que mistura a
arte de rua, música e o skate, sempre
com um pé na cultura sneaker.

Atendimentos: 2.676
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E O MELHOR RESULTADO
É ESSE AQUI
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Nossa proposta pedagógica
por Therezinha Doin Braga - Coordenadora Pedagógica
Esta história é bonita, e temos orgulho dela.

“SE NÃO HOUVER FRUTOS, VALEU A BELEZA DAS FLORES,
SE NÃO HOUVER FLORES, VALEU A SOMBRA DAS FOLHAS,
SE NÃO HOUVER FOLHAS, VALEU A INTENÇÃO DAS SEMENTES”.
Henfil
Para completar, gostaríamos de lembrar a grande poetisa Cora Coralina,
“O mestre é o tempo”... E nossa meta é investir no tempo.
E assim começa o nosso sonho de acreditar na realização de um projeto
sociocultural e educativo, que chegue com a vontade de prestar um trabalho
de semente para ajudar a florescer nas crianças o princípio de que a arte
está associada com o “ver”, com o “fazer” e poder contextualizar a leitura e
com a prática pedagógica.
A partir da ideia de revitalizar o projeto “1001 Histórias”, planejado e
realizado pelo grupo da Auto Viação 1001, que aconteceu há mais de 20
anos, quando um ônibus adaptado em biblioteca, visitava as escolas para
incentivar a leitura. Daí, começamos a pesquisar as reais necessidades das
escolas públicas atuais e como poderíamos enriquecer nosso projeto com
atividades pedagógicas lúdicas para sensibilizar os alunos a novos modos
de ver o mundo.
Como diz Barboza, “A difusão da Arte nas escolas garante a possibilidade
de acesso ao seu conhecimento. É preciso levar a Arte, que está circunscrita
a um mundo socialmente limitado a se expandir, tornando-se patrimônio
cultural da maioria”.

Bem lembrado para um projeto social.
Sabemos que a escrita e a oralidade sempre receberam maiores
atenções por parte dos teóricos que tratam da educação, mas sabemos
também que a educação artística sempre esteve presente nas propostas
pedagógicas para as crianças. A reorganização deste projeto tem
como objetivo principal incentivar além da leitura, a arte e a literatura
nas escolas públicas, realizando atividades que desenvolvam várias
linguagens artísticas e imprimam novos significados importantes para
formação destas crianças tendo como base a literatura.
Agora, com a ação do professor, o aluno é provocado para acessar
um repertório de conhecimentos culturais para que possa desenvolver
linguagens essenciais à comunicação. “A oficina de Arte do futuro
deverá ser um lugar por onde se possa caminhar, estar em um espaço
da provocação, do encanto, da diversão, das cores e da luz”
- Anna Marie Holm.
Fragmento
Dessa gente que faz
Que modifica
Que olha
Que acredita
Que faz.
O projeto ganha força quando acredita ser fundamental e adequado
para a faixa etária contemplada, articula propostas nas quais o estudo
do texto literário e o fazer das linguagens artísticas estejam integrados
para ganhar novas reflexões e desencadear novas aprendizagens.
Diante da decisão, a equipe partiu de questionamentos para a produção de um documento escrito para que a literatura e a arte norteasse
as atividades propostas.
Quais seriam os interesses reais dessas crianças de várias escolas?
A abordagem triangular (Ana Mae) poderia ser adotada para crianças
desta faixa etária? Como garantir o sucesso deste projeto? Como
eleger os conteúdos de cada linguagem nas diferentes turmas e
escolas? Como é trabalhado o ensino de Arte em cada município?
Ou seja, quem são estas crianças?

A nossa preocupação foi elaborar atividades que oportunizassem uma
experiência vital, lógica ou intuitiva através de propostas criadoras,
com o olhar, sendo o condutor da percepção, da leitura e interpretação,
vendo e reparando encontrando certamente, novos jeitos de ser. Na
construção do projeto que tem a ARTE como expressão, identificamos
importantes intenções como: Arte para desenvolver habilidades, Arte
como recurso de outras áreas, Arte como acesso a padrões estéticos e
Arte como conhecimento.
Segundo Dewey, enquanto experiência, a Arte faz parte das relações
que o homem estabelece com o seu entorno. Isto é, ela ganha um
caráter prático e articula-se com a vida e a cultura. Assim sendo, o
projeto propõe enfatizar a visão contemporânea da Arte na Educação.
Ou seja, valorizar a Arte nas escolas públicas como um saber
fundamental para um fazer possível que leva a práticas que oportunizam
uma reflexão e desenvolvimento cognitivo. A Arte deve ser entendida
como um conhecimento adquirido através de práticas pedagógicas que
integram saberes através de leitura de imagens e textos literários sempre
contextualizados para um fazer artístico.
Acreditamos que a arte colabora para a organização mental e provoca
a criança a expressar suas emoções. O educador é um mediador desta
aprendizagem, que provoca experiências e situações para que o aluno
desenvolva seu processo criativo. “Os pressupostos teóricos que embasam
a abordagem triangular recebem a contribuição de outras teorias
para intervenção e articulação do professor em sala: a concepção
epistemológica de Jean Piaget, que estuda o desenvolvimento do
pensamento infantil e a construção do conhecimento; a construção
histórico social de Vygostky, que enfatiza a aprendizagem cultural, as
contribuições de John Dewey, a experiências significativas e as teorias
contemporâneas da Arte. (Iavelberg, 199,p.39-42)
Desejamos com esta publicação facilitar o encontro criativo com o mundo
que nos rodeia procurando criar uma ponte que possibilite o olhar
completo, capaz de ver de verdade, seja escrevendo, lendo, dançando,
construindo, investigando, reparando e usando nossos sentidos numa
interpretação crítica do nosso estar no mundo.
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NOSSAS OFICINAS
O conteúdo das Oficinas pode ser assistido também num
vídeo passo-a-passo que segue no DVD encartado neste
livro-catálogo.
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DANÇANDO COM MIRÓ
REFERÊNCIAS
Livro: Coleção “Arte e Infância - Mari Miró” - Vivian Caroline Lopes.
O livro apresenta uma narrativa leve e envolvente, e a personagem principal é a menina Mariana, que
passou a se chamar Mari Miró depois de se encantar pelas obras do artista espanhol Joan Miró. Com
sua imaginação fértil, Mari embarca em viagens pelas principais obras do artista.

Objetivos:

Materiais e Produção:

Conhecer o artista Miró, apresentando sua vida e sua obra

Rolo de Papel Kraft

Explorar a linha e suas diversos usos na arte de Miró

Livro: “Arte e Infância”- Vivian C. Lopes

Apresentar um artista que valorizava os desenhos das
crianças por serem livres e criativos

Tinta guache: preta, amarela,vermelha, azul e branca

Trabalhar cores primárias
Desenvolver habilidades como observação, concentração,
percepção, imaginação e ampliar seu universo cultural

Pincéis grandes e pequenos
Pote para água
Panos para limpeza
Montagem do mural coletivo

Atividades:
1. Ouvir a história sobre a vida de Miró
2. Observar as obras do artista
3. Dinâmica com a linha de lã, interação com o espaço
4. Roda de conversa a partir dos conteúdos apresentados
5. Elaboração de um painel coletivo inspirado nas obras de Miró

28

1001 Histórias com Arte | 29

UMA HISTÓRIA
Por Maria Matina � Arte-Educadora

O projeto é extremamente
gratificante e trouxe
diversos momentos e
lembranças inesquecíveis.
Quando o ônibus passa pela rua ou chega
nas escolas causa fascínio nas crianças, que
automaticamente são transportadas para
esse universo mágico da arte e da literatura.
Em todas as minhas oficinas antecede a
atividade um relaxamento e depois uma
imaginação dirigida. Normalmente gosto
de brincar com o imaginário das crianças
e perceber o quão criativas são, como o
ônibus já é algo completamente novo e
‘mágico’ as crianças embarcam facilmente
na minha fantasia.
Me lembro da visita a uma escola em São
Gonçalo em que perguntei para as crianças
para onde gostariam que o ônibus as lavassem
e elas me responderam ‘Ao fundo do mar’ ,
‘Para Marte’, ‘ Para Disney’ e decidimos partir
em direção a todos esses locais.
As crianças reagiam com muita emoção
a tudo o que íamos fantasiando, até que
chegamos na Disney. Nesse momento
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eu virei a poltrona como se estivesse na
frente da montanha russa e fui gritando,
virando de um lado para o outro, subindo e
abaixando e as crianças todas repetiam os
movimentos com muita euforia.
Quando acabou o ‘passeio’ na montanha
russa e me virei as crianças estavam
respirando fundo e algumas soltaram falas
como ‘nossa fiquei até enjoado’, ‘essa
montanha russa era muito rápida’, ‘teve
uma hora que fiquei com medo, estava
muito alto’.
O outro momento maravilhoso era quando
as crianças eram convidadas a escolherem
um livro para ler individualmente, era um
deleite observar a entrega e concentração
com que as crianças liam o livro, as vezes
até as ‘bagunceiras’ eram absorvidas por
aquela história e se transformavam.
Perguntava sempre após a leitura o que
as crianças gostariam de compartilhar
da história e era magnífico ver como eles
traduziam com suas palavras a história que
haviam lido ou visto.
Uma vez um menino disse que a história
que havia lido deu vontade dele dançar,
então convidei ele pra dançar na roda

e ele fez uma dança ‘estilo break’
e todos aplaudiram. Em um evento
que fizemos em Charitas recebemos
uma turma muito especial de alunos
adolescentes, nesse encontro
mostramos as obras do Miró e do Paul
Klee, eles ficaram encantados e se
sentiram muito inspirados pela leveza
das cores e misturas.
Havia observado que dois meninos
tinham nas mochila duas flautas doces,
e perguntei se eles não gostariam
de tocar uma música pra gente, eles
aceitaram e eu apaguei as luzes do
ônibus para que todos pudéssemos
relaxar e apenas ouvir a música. Eles
tocaram ‘Aquarela’ e foi sem dúvida o
momento mais emocionante pra mim.
O projeto como um todo me trouxe
muitos aprendizados, sou muito grata
por ter compartilhado essa experiência
com uma equipe incrível e ter cruzado
com tantas crianças e escolas
especiais.
É fascinante perceber como é possível
construir uma fantasia e um universo
lúdico tão concreto, que provoca
emoções e sensações físicas tão intensas!

Portinari e Brincadeiras
REFERÊNCIAS
Livros: “Crianças famosas” (Nadine Trzmielina e Angelo Bonito); “Semeador
de quadros” (Portinari); “O menino de Brodósqui” (Portinari)
Vídeos: “Imaginário de Portinari” (TV Escola); “Portinari de lá para cá”
(TV Brasil); “Portinari do Brasil” (Canal Arte 1)

Objetivos:
Conhecer a biografia de um dos mais importantes pintores brasileiros e suas obras
Perceber a arte de Portinari como registro da cultura brasileira
Relacionar as brincadeiras de criança com as pinturas do artista

MATERIAIS E PRODUÇÃO

Refletir sobre a importância das brincadeiras de infância

TV, DVD, Som

Aprender a interpretar uma obra de arte, dando-lhe um significado

Livro sobre a vida de Portinari

Proporcionar um espaço de criar e de brincar para as crianças

Reprodução de desenhos do artista
Giz de cera

Atividades:
1. Assistir ao vídeo e dialogar sobre a vida e a obra do artista
2. Ouvir e questionar as crianças sobre suas brincadeiras preferidas
3. Conversar sobre as brincadeiras do passado e do presente
Brincar com as crianças: futebol, pique esconde, bambolê, amarelinha,
4. passar anel, mímica, telefone sem fio e etc
5. Fazer um quadro da brincadeira de infância
6. Releitura das obras de Portinari através de desenhos
7. Montagem do “Mural das Brincadeiras
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Lixa
Corda de varal
Brinquedos e brincadeiras
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Por Cynthia Rachel Esperança � Arte-Educadora
Fazer parte de um projeto como esse, não é somente
entrar nos espaços facilitados por Secretariais e parceiros, é principalmente, entrar numa parte importante
das crianças, que é a sua vida e suas futuras lembranças (memória emotiva). Muitas nos vêm com suas
estórias de vida, as vezes lindas, outras engraçadas,
muitas outras de tristezas e nós temos que vivenciar isso
tudo além da arte que levamos. Como lidar? Lidamos
com amor!
Nesse processo, eu reconheci que às vezes o que fazemos é entrar e sair de Escolas. Por duas horas ou um
pouco mais, porém, fazemos a diferença. E, proporcionamos sim, um outro lugar em que elas/ eles possam
ser crianças, criativas e errar no seu ato de tentar.
Percebi também, o quanto se tem deixado de ganhar
por não perceber a criança em seus diversos mundos.
Os professores são peças chaves na vida delas e
deles. Todos somos! Mas, para quem está, transformar
é fundamental. Buscar mecanismos, ampliar/ reforçar
os afetos, geralmente o que mais falta para as boas
relações no dia-a-dia.
Um menino estava distante da roda de brincadeiras com
a professora auxiliar. Eu perguntei se ele era da turma:
- Sim, ele é!

Ele ficou paradinho, sorriu.
E a turma começou a cantar a música que ele adorava:
- Eô, eô o Cosminho é um amor.
Ele pulou de alegria! Foi um dia feliz!
É impressionante ainda, ver crianças, as líderes de
turma, com dificuldade de cortar uma cartolina. Dá
orgulho de ver, a criança que não participariam da
oficina, por ter um mau comportamento, superconcentrado numa atividade e a sua arte (obra), estar entre
os trabalhos selecionados. É uma transformação! Uma
surpresa para quem entende que essa criança vem
de um histórico familiar complicado, e na escola ela
reproduz muitas coisas, mas com o devido cuidado, ela
ou ele podem surpreender a todos. O projeto nos traz
isso. Surpresas! Encantos.
Ah...a literatura! Fundamental para estímulo
da criatividade.
- Tia, eu não sei ler!
- Quem não sabe ler faz o que, gente? Silêncio...um
longo silêncio.

Inserido no contexto da roda, ele ficou feliz. Não parava quieto mas estava sempre por perto.

Quem não sabe lê precisa ler as figuras, as imagens, a
ilustração do livro. Daí elas e eles vão longe, num lugar
que geralmente é só deles. Num lugar em que o ‘1001
Histórias Com Arte’ plantou uma semente para que
possa crescer e florescer mais e mais.

Quando eu perguntei o nome dele, ele tinha dificuldade na fala. Então, os amigos e amigas disseram seu
nome e do que ele gostava.

Nossa missão maior talvez seja esta. Colocar a semente e esperar os belos frutos! Sigamos germinando...
afinal de contas, são muitas histórias pra contar.
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CORDEL COM ISOGRAVURA
REFERÊNCIAS
Cordéis de lendas, mitos e folclore brasileiros.
Cordel é um tipo de poema popular oral e impresso em folhetos, geralmente à venda pendurados em
cordas. A literatura é escrita em forma rimada e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras. Os autores
recitam esses verso de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola. Os folhetos possuem
características próprias brasileiras. Os temas incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas
religiosos, etc. No Brasil a literatura de cordel é típica do nordeste.

Objetivos:

MATERIAIS E PRODUÇÃO

Valorizar a leitura de cordel como cultura literária brasileira

Bandejas de isopor descartáveis

Ler e interpretar histórias

Livros de literatura de cordel

Ampliar o vocabulário e o conhecimento da cultura brasileira

Palitos de churrasco

Relacionar a ilustração da capa ao texto de cordel

Palitos de dente

Experimentar a técnica da gravura em placas de isopor e sua
impressão no papel

Rolinhos de espuma pequenos para pintura
Tinta guache preta

1.

Atividades:
Contação da história de cordel observando o ritmo, as rimas
e o fio narrativo

2. Levantamento de palavras novas e questionamento sobre os
seus significados

3. Conversa sobre o conteúdo do livro
Criação de uma capa de cordel, experimentando a técnica
4. da isogravura
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Papéis color set
Folha A4
Lápis preto, borrachas, cola, tesoura
Corda de varal e pregadores
Produção de um cartão semelhante a capa
de um livro de cordel, trabalhando a técnica
da isogravura
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Por Pryscilla Cardoso � Arte-Educadora
Quando entrei para o 1001 Histórias com Arte não tinha dimensão desse projeto. No decorrer
das oficinas fui compreendendo que era muito mais que levar Arte, Cultura e Literatura para
crianças; muito mais que ampliar o acesso aos livros; muito mais que despertar o gosto pela
leitura.
O Projeto 1001 Histórias com Arte é tudo isso e muito mais. É a oportunidade de mudarmos a
história de vida daquelas crianças que são tocadas pelo projeto!
Ao final da oficina em uma escola de Niterói, uma menina veio se despedir e ao me abraçar
com os olhos cheios d’água me agradeceu pela manhã maravilhosa que eu tinha proporcionado a ela.
Antes que eu dissesse qualquer coisa ela falou que “nunca tinha entrado em um lugar tão lindo
e que nunca tinha se sentido tão feliz”. Perguntei qual momento da oficina “Ser diferente é
Incrível” que ela mais gostou e ela respondeu que foi quando foi tocada pela amiga e pode
tocar a amiga também. Segundo ela como tem “o cabelo duro” os amigos fazem muitas
brincadeiras desagradáveis, mas que ao tocar seu cabelo a amiga tinha acabado de perceber
que o cabelo dela era muito legal, e que agora queria até ser amiga dela.
Foi então que eu percebi que por meio das oficinas podemos proporcionar experiências que
modificam o modo de ser, de pensar e de agir das crianças. E desde então passei a explorar
muito mais a importância do respeito às diferenças e a importância de nos aceitarmos como
somos, respeitando o outro como ele é.
Outro relato muito legal foi na escola do Caju, no Rio. Um menino ao entrar no ônibus, muito
encantado, disse que queria muito morar naquele ônibus maravilhoso, porque além de ter ar
condicionado e o ônibus ser lindo ele podia aproveitar para viajar para vários lugares sem
precisar sair do lugar, porque cada livro poderia levá-lo para um mundo diferente, e que assim
ele se tornaria uma pessoa importante rapidinho!
Achei curioso o fato do ônibus fazer dele uma pessoa importante mais rápido, e ao questioná-lo ele me disse que quando seu avô era vivo sempre lia para ele, e que seu avô sempre
dizia que ele precisava estudar e ler bastante para ser uma pessoa importante. Se ele morasse
no ônibus “ia ler muito todos os dias e com certeza ficaria importante bem rápido!”
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SER DIFERENTE É INCRÍVEL
REFERÊNCIAS
Livro: “Romeu e Julieta” - Ruth Rocha.
Música: “Ciranda da bailarina” - Adriana Calcanhoto.

Objetivos:

MATERIAIS E PRODUÇÃO

Trabalhar as diferenças sem preconceitos

Som, CD ou pendrive

Aprender a se defender de atitudes preconceituosas
valorizando a auto estima

Hidrocor, lápis de cor, giz de cera

Refletir e trabalhar a noção da comunidade, percebendo que
cada um é de um jeito

Lápis preto e borracha

Valorizar a individualidade e apresentar que ser
diferente é incrível
Mostrar como a diversidade é ser mais rica

1.

Atividades:
Leitura e interpretação do livro “Romeu e Julieta”- Ruth Rocha

2. Conversa sobre os vários tipos de pessoas na comunidade,
ouvindo relatos de experiências dos alunos

3.

Ouvir a música “A ciranda da Bailarina”, refletindo sobre as
diferenças e o que não gostamos em nós
Retrato do amigo / Como eu vejo o meu amigo e como ele

4. me enxerga: Elaborar um desenho com a caricatura de um
grupo de amigos, com características diferentes
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Nicolle Longobardi � Arte-Educadora

Estávamos conversando todos sobre diversidade e o livro da Tatiana Belinky “Diversidade” mostrava uma menina e
um menino, comentei então que existia um longo caminho de possibilidades entre ser menino e menina e que não saber se somos somente um ou outro não é um problema e nem sempre é uma questão de escolha. As vezes nascemos
parecendo estar em um lado quando na verdade nós sentimos em outro.
Foi quando a professora da turma, claramente emocionada, contou pela primeira vez aos alunos que seu filho Bernardo
nasceu Maria Rita e que agora, aos 17 anos, precisou nascer de novo para o mundo como um lindo e forte menino.
As crianças ficaram admiradas e chegaram a conclusão de que o Bernardo era um garoto muito corajoso e incrível!
Outro momento inesquecível aconteceu na Escola Municipal Zelita Rocha de Azevedo, em Macaé, quando a turma
propôs a construção coletiva do poema:

Amigos são como irmãos
Uma pessoa é diferente da outra

Nem todos os dias os irmãos se gostam

Se amam como amigos

Mas sempre os irmãos se amam

Os amigos jogam de um modo

As vezes brigam

E os outros jogam de outro

Mas sempre se perdoam

As vezes os irmãos gêmeos são diferentes

Os diferentes se amam como amigos

As vezes são iguais

E como irmãos!
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MODELANDO A POESIA
Referências:
Livros: “Arte para crianças - Arte popular” - Ana Maria Machado.
“Poemas que escolhi para as crianças” - Ruth Rocha.
Poema: “Pé de Pilão” - Mário Quintana.

Objetivos:

Materiais e produção

Conhecer a arte popular através das obras do Mestre Vitalino

Argila

Estimular o gosto por ouvir histórias e poesias, percebendo
como essa atividade pode ser muito prazerosa

Palitos de churrasco

Valorizar a nossa cultura
Relacionar o conteúdo dos textos às imagens das esculturas
Trabalhar a sensibilização, o controle motor, a observação, a
concentração e a criatividade através da modelagem em argila

Fio de nylon
Potes de sorvete
Panos e esponjas
Reprodução de obras do artista
Peça modelada em Argila

Atividades:
1. Leitura do poema, observando o ritmo, as rimas e o fio narrativo
2. Roda de conversa para relacionar as obras do mestre
Vitalino com os poemas apresentados

3.

Modelar a argila, inspirado no Mestre Vitalino inspirado
num trecho da poesia
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Por Therezinha Doin Braga � Coordenadora Pedagógica

“Quando entrei no ônibus, eu vi muitos livros e
almofadas, pensei que a gente ia dar a volta ao mundo”.
O encantamento pelo ônibus é o ponto forte do
chamamento para facilitar o encontro inusitado
e criativo com o mundo da imaginação.
O projeto é maravilhoso e possibilita o olhar
completo, capaz de ver de verdade seja escrevendo, desenhando, lendo, cantando, pintando,
imaginando, dançando, brincando, construindo,
investigando, reparando, usando os sentidos, enfim
enriquecendo o mundo da criança por estar ali.
É fascinante ver a chegada das crianças com
os olhinhos brilhando pela novidade de uma
nova atividade:
- Eu estou gostando de mostrar para os meus
amigos o meu talento.
- A melhor parte foi me desenhar, fazendo bem
para mim mesma.
- Quando entrei no ônibus fiquei desesperada!
Que ia acontecer? Depois ficou tão legal que
eu tô até me tremendo de alegria.
- Quando entrei no ônibus, eu vi muitos livros e
almofadas, pensei que a gente ia dar a volta ao
mundo.
As propostas de experimentação com materiais
diversos para buscar novas cores com a aquarela, sentir e tocar o outro às vezes bastante difícil

46 | 1001 Histórias com Arte

para alguns, de manipular a argila, dos trabalhos em equipe na releitura de MIRÓ quando um
tinha que complementar o grafismo do colega,
trabalhar diferenças.
Um fato que me marcou muito foi uma turma,
apontada pela professora da Escola Maria das
Dores como difícil. Não pegava no barro apesar da orientação da arte-educadora. Ficaram
congelados, parados, cristalizados.
Aí entrei, peguei a bola de argila e comecei a
bater na mesa e a contar. Todos me olhavam
sérios e com desconfiança sem saber o que
fazer. E batia mais forte. Até que de repente, um
a um começaram a aderir e eu e a educadora
Cynthia fomos olhando para cada uma das
crianças e percebemos que todas já batiam
fortemente sobre a mesa. Foi então que falei
da importância da terra, do barro, dos homens
primitivos que se valeram deste material para
buscar novas conquistas até chegar à ideia da
arte cerâmica.
Resumindo: Melhor resultado segundo a educadora, e amei participar deste desafio! Foi uma
experiência importante para a arte-educadora
que estava chegando no projeto. Desistir jamais!
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AQUARELA E AS CORES
Música e Poema: Aquarela - Toquinho e Vinicius de Moraes

Objetivos:

Materiais e produção

Experimentar a técnica da pintura aquarelada

Vídeo: Aquarela de Toquinho

Estimular a criatividade e a imaginação

Som para música ambiente durante o trabalho

Desenvolver o gosto pela linguagem musical

Tinta aquarela

Interpretar a letra da música

Folha A4

Fazer uma releitura fazendo desenho e dobradura

Papel cartão colorido, para suporte da pintura

Trabalhar a atenção auditiva, visual e as percepções

Fita adesiva transparente larga

Experimentar as misturas das cores

Copo de café descartável

Atividades:
1. Assistir ao vídeo da música
2. Provocar as crianças para sentirem a música , se possível com
os olhos fechados e imaginando o texto cantado

3.

Pincéis
Corda de varal, pregadores de roupa,
panos de limpeza
Recipiente para água
Cartaz ilustrativo em forma de quadro

Criar um quadro, pintando livremente o trecho que mais
gostou, numa folha de papel A3, com tinta aquarela

4. Montagem do mural

1001 Histórias com Arte | 49

UMA HISTÓRIA
Por Maria Matina � Arte-Educadora

Outra coisa fascinante do projeto é ver a transformação
das crianças quando pintam com aquarela! A tinta
as tranquilizam, o ambiente fica calmo, e elas ficam
encantadas com a mistura das cores.
Diversas vezes ouvi as crianças dizerem:
- Adoro ver a água se espalhando pelo papel.
- Olha!? Descobri o verde e nunca vou me esquecer do
abraço apertado que uma menina me deu ao se despedir
dizendo que aquele havia sido o dia mais feliz e colorido
da sua vida.
Nos atendimentos que fizemos fora das escolas era
necessário ir buscar as crianças na escola e levá-las até
o ônibus! Em um desses dias fui buscar uma turma que
a professora disse ser muito agitada, resolvi fazer então
um aquecimento mais intenso e reforçar bastante os
combinados antes de sairmos rumo ao ônibus.
Percebi naquele momento que alguns estavam muito
excitados e cantando, então sugeri que fizéssemos uma
música para cantar rumo ao ônibus, e a canção ficou:
- Esse bonde tá indo aí para ver o nosso ônibus, tum tá
cá tum tum tá...
e foi uma cantoria até a chegada na Praça.
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EMOções com arte
REFERÊNCIAS
Livro: “Chapeuzinho Amarelo” - Chico Buarque de Holanda.
Música: “Lobo Bobo” - João Gilberto.

Objetivos:

Materiais e produção

Introduzir o tema “emoções”, listando sentimentos
conhecidos pelas crianças

Som, pendrive ou CD

Identificar a reação que os sentimentos causam na gente
Perceber que o simples ato da respiração pode ajudar a controlar
emoções como raiva ou medo
Experimentar a manifestação de emoções por meio de
brincadeiras e artes plásticas
Conhecer a obra de artistas como Chico Buarque de Holanda e
João Gilberto

Folha A4, cortada em tiras longas
Hidrocor, lápis de cor e giz de cera, cola
Cartolinas coloridas recortadas em várias formas
Contas e sementes
Ilustração de uma emoção com desenho e colagem
Montagem do mural das emoções

Atividades:
1. Leitura do livro e conversa sobre nossos medos e inseguranças
2. Dialogar sobre a forma que Chapeuzinho encontrou de vencer o medo
3. Escutar a música e relacioná-la ao conteúdo do livro
4. Provocar as crianças para uma conversa sobre nossas emoções e suas
relações com nosso corpo

5.
6.

Brincar do “Jogo das estátuas das emoções” em que a cada parada da
música, as crianças “congelam” a expressão dita pela dinamizadora
Ilustrar um personagem manifestando uma emoção sentida pela criança,
à partir de colagem com papeis, sementes, lãs e desenhos
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Por Carolina Butolo � Diretora Geral e Criativa
Na Escola Maria das Dores, em Itaboraí, havia um garoto que durante o momento da leitura livre não se interessou
por nenhum dos livros de nossa Biblioteca. Achei curioso e me aproximei:
- Você não gostou de nenhum livro?
- Não tia, eu não gosto de livro. Eu gosto de Funk.
No mesmo momento uma outra criança se aproximou, me pedindo para ler um livro que havia escolhido; uma linda
história sobre as estrelas e os planetas.
Tomei o livro nas mãos e chamei as crianças para uma roda improvisada:
- Gente, vocês sabiam que podemos transformar qualquer livro em funk? Que a base do funk é poesia, a história e a
rima?
Naquele momento eu tinha a atenção daquelas crianças e a curiosidade daquele garoto que ainda me olhava
desconfiado.
Foi então que ele tomou meus óculos de sol, virou o boné pra trás e começou:
- Tchum tchatcha, tchum tchá, Tchum tchatcha, tchum tchá....
Eu imediatamente me vi inserida em um mundo mágico, que naquele momento me transformava em uma funkeira:
- Você é Mc Carol com C, tia!, eles gritavam.
Foi o pontapé para que mais e mais livros fossem rapidamente retirados das prateleiras e cantarolados ao ritmo de
Tchum tchatcha, tchum tchá...
Bisneta, neta e filha de educadoras, o conhecimento sempre esteve presente nas brincadeiras com os primos nos encontros informais, na produção e construção de diferentes saberes. Ali, naquele momento, dentro do ônibus rodeada
por aquelas crianças, tudo o que acredito enquanto potencial transformador
desse projeto se manifestou na minha realidade: a arte enquanto ferramenta para uma educação com mais amor e
alegria. Uma semente plantada para uma sociedade mais humana, justa e fraterna.

54 | 1001 Histórias com Arte

Ficha Técnica
DIREçÃO
Direção Geral e Criativa: Carolina Butolo - SPIRAL CRIATIVA
Direção Artística: Marcelo Antunes - GRUPO JCA
Parcerias e Relacionamentos Estratégicos: Maysa Gil - INSTITUTO JCA

Núcleo executivo
Produção Executiva: Jéssica Santos - Paiol Cultural
Assistente De Produção: Lucilene Silva - Cordel Produções
Assessoria Contábil: Donna Lola
Assessoria Jurídica: Dr. Pedro Genescá
Motoristas: Cláudio José Silva, Claudio Luiz de Aguiar, Nicodemos Figueiredo
de Macedo e Paulo Sérgio de Oliveira Bonzi

Núcleo Pedagógico
Coordenação pedagógica: Therezinha Doin
Arte-educadoras: Matina Benet Domingo, Pryscilla Duarte, Nicolle Longobardi
e Cynthia Rachel Lima

Núcleo de comunicação
Identidade visual: Agência Macro
Site: Krush Agência de Marketing Digital
Produção de Eventos: Paiol Cultural
Assessoria de Imprensa: Trevo Soluções em Comunicação
Produção Audiovisual: Observatório de Favelas
Produção Fotográfica: Observatório de Favelas e Manuel Fer

núcleo de exposição
Curadoria: Spiral Criativa
Produção Museográfica: Cordel Produções
Projeto Educativo: Paiol Cultural
Identidade Visual: Agência Macro

núcleo editorial
Editora: Spiral Criativa
Organização Editorial: Carolina Butolo
Conteúdo Arte-Educativo: Therezinha Doin, Matina
Benet Domingo, Pryscilla Duarte, Nicolle Longobardi e
Cynthia Rachel Lima
Identidade Visual: Agência Macro
Fotografia: Observatório de Favelas e Manuel Fer
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