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1. RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo evidenciar a importância das atividades práticas e 

culturais no meio acadêmico, proporcionando a propagação da literatura e 

pontuando a necessidade do discente construir seu próprio conhecimento por meio 

da prática de cultura e arte, apresentando as práticas culturais e pedagógicas 

proporcionadas pelo evento cultural elaborado pelos alunos do curso de letras, 

juntamente com a instituição de ensino UNIESP-Auriflama (Faculdade de Auriflama), 

no qual, a finalidade maior foi mostrar aos seus discentes a importância da pratica 

pedagógica e valorização do fazer artístico aliados com a disciplina de Práticas 

Curriculares. Desta forma foi utilizada a pesquisa bibliográfica para justificar cada 

momento deste evento, momentos essenciais para os futuros professores. O evento 

foi um sucesso, resgatou uma parte da obra de Monteiro Lobato, sendo apresentado 

para todos os alunos da faculdade. Desta forma foi possível mostrar que o papel de 

uma instituição de ensino vai além de elencar conteúdos pedagógicos, está também 

presente na socialização e na divulgação da cultura de um povo, e isso pode ser 

feito por meio das práticas curriculares presentes nas grades de licenciatura. 

 

 

Palavras-chave: LiterArt; Práticas Culturais; Práticas Pedagógicas.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Em 30 de maio de 2014, aconteceu no anfiteatro da UNIESP de Auriflama, a 

primeira LiterArt, evento cultural organizado pelos alunos dos 3° e 5° períodos do 

curso de Letras, tendo a colaboração das professoras do curso de Letras e 

Pedagogia, além das coordenadoras de curso, contando ainda com a participação 

especial da coordenadora de projetos sociais da instituição.   

Projeto elaborado pela professora de literatura e Práticas Curriculares, que 

desenvolveu o trabalho a partir de uma releitura da obra “Reinações de Narizinho”, 

de Monteiro Lobato, a obra com que ele estreia na literatura infanto juvenil, segundo 

Arroyo (2011).  

  A escolha dessa obra de Lobato estabelece o início da literatura infanto-

juvenil no Brasil, uma literatura completa trazendo consigo a cultura do país, a 

miscigenação, o folclore com seus diversos e mais incríveis personagens, que 



enriquecem a leitura levando o leitor a uma viagem no âmago do seu próprio país. 

  Seu primeiro livro às bases da verdadeira literatura infantil brasileira: o apelo à 

imaginação em harmonia com o complexo nacional; a movimentação dos diálogos, a 

utilização ampla da imaginação, o enredo, a linguagem visual e concreta, a graça na 

expressão – toda uma soma de valores temáticos e linguísticos que renovava 

inteiramente o conceito de literatura infantil no Brasil, ainda preso a certos cânones 

pedagógicos decorrentes da enorme fase da literatura escolar. (Arroyo, 2011). 

  A ideia surgiu com a necessidade premente de divulgação dos meios culturais 

e da convivência com um ambiente de cultura literária, assim como suas práticas, 

introduzidas aos futuros professores, buscando transformá-los em criadores de um 

universo de magia e poesia.  

  De acordo com Cunha (2011) “a pratica pedagógica é delimitada como sendo 

a descrição do cotidiano do professor na preparação de seu ensino”.  

 

3. OBJETIVOS 

 

  Esse trabalho tem como objetivo evidenciar a importância das atividades 

práticas e culturais no meio acadêmico, proporcionando a propagação da literatura e 

pontuando a necessidade do discente construir seu próprio conhecimento através da 

prática de cultura e arte. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  Segundo SEVERINO (2002), metodologia do trabalho científico “tem uma 

finalidade propedêutica, visando sistematizar e organizar a vida de estudos e do 

trabalho intelectual mediante uma preparação para adequada manipulação de 

instrumentos para esse trabalho” 

 O processo encontrado para chegar ao material utilizado para esse trabalho 

foi por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando como base o livro “reinações de 

narizinho” de Monteiro Lobato. 

  A exposição aconteceu no anfiteatro da Uniesp de Auriflama, a história 

recontada pelos alunos de Letras, a história do Sítio com seus personagens. 

  Também foi declamado um poema de Cecília Meireles e todos juntos cantam 

uma música em inglês, para abranger também o lecionado na grade de Letras, o 



curso de Inglês. 

            

5. DESENVOLVIMENTO  

 

 A prática docente vem há muito sendo discutida por estudiosos das áreas de 

educação, assim como a introdução das artes no meio acadêmico. A necessidade 

real dessa ligação entre discente e prática curricular, motivou a criação de um 

projeto que estimulasse a criatividade e que colocasse o aluno no papel de 

construtor, de produtor de conhecimento. 

  Assim foi elaborado a LITERART e desenvolvido pelo curso de Letras, um 

projeto que, por meio de um texto de Monteiro Lobato, criou-se uma peça teatral. O 

texto Reinações de Narizinho contava a história do sítio do pica pau amarelo no dia 

em que seus habitantes resolveram dar uma festa e convidar as personagens dos 

contos de fadas. 

  O texto original precisou sofrer algumas alterações e nessa festa os 

convidados tiveram participação ativa, declamaram poemas, cantaram, encenaram 

todos devidamente fantasiados. Nesse contexto o trabalho foi dividido em etapas e 

então dividida as tarefas. 

  A primeira providência foi o nome do evento, cuja escolha deu-se através de 

um concurso aberto aos discentes de Letras, no qual, cada sala sugeriu um nome e 

assim, uma comissão formada pelos membros da instituição fez a escolha final. 

  Os nomes sugeridos foram LITERART e FLAU. LITERART foi o mais 

adequado, segundo a comissão. Logo em seguida, dividiram-se as tarefas que 

seriam providenciar os figurinos e criar o cenário. Como no 3° período concentrava-

se uma quantidade maior de alunos, eles ficaram com o cenário, que foi constituído 

de peças antigas, reconstruindo a sala e cozinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, no 

palco do auditório.  

  Os figurinos foram confeccionados pelos alunos do 5° período, baseados na 

releitura do primeiro seriado, apresentados pela Rede Globo de Televisão. No 

entanto, a divisão dos trabalhos não impediu que as equipes se relacionassem e se 

ajudassem, tornando o trabalho pouco cansativo e mais produtivo. 

  Também foi necessária uma seleção entre os alunos para a escolha dos 

papeis das personagens Pedrinho, Dona Benta, Emília, Tia Nastácia, Narizinho, 

Visconde,Rabicó e os moradores do sítio, que dariam uma festa aos convidados: 



  A escolha dos atores foi feita a partir de um concurso, cujos alunos 

candidatados fizeram uma breve encenação do papel desejado e uma comissão 

formada por algumas professoras escolheram aquele que melhor encenou cada 

papel. 

  Os alunos tiveram alguns minutos para estudar o roteiro e encenar. Depois de 

todas as tarefas divididas, os trabalhos foram colocados em prática, e começaram os 

ensaios da peça. 

Para chegar ao roteiro final apropriado à peça, adaptou-se as falas e as 

entradas das personagens. O trecho abaixo é remetente à obra e não foi necessário 

fazer adaptações radicais, mantendo a originalidade do texto, no entanto, foi 

transcrito da forma narrativa para a dramatização.  

  Dona Benta estava ensinando Pedrinho a cortar as unhas da mão direita 

quando Emília apareceu na porta e piscou para ele com os seus novos olhos de 

seda azul, feitos na véspera. Pedrinho respondeu a essa piscadela com outra, que 

na linguagem do pisco(como dizia a boneca), significava: “Que há de novo?  sendo 

devorado pelas aranhas de pernas compridas. Já, já chegam os   convidados. 

 

5.1. Contextualização da prática pedagógica no projeto 

 

 A LITERART evidenciou a prática pedagógica e cultural apresentando 

diferentes gêneros textuais, em prosa e em versos, que foram exibidos de diversas 

formas, tais como encenação, declamação, contação de estória e a musicalização.  

  A transformação da estória de monteiro lobato em teatro foi a primeira etapa 

do trabalho, mostrando que é possível adequar os gêneros de acordo com as 

necessidades surgidas.  

  Esta é uma pratica presente na vida do professor. De acordo com as 

adaptações realizadas os personagens do sitio, juntamente com seus convidados, 

trouxeram consigo algumas exposições de práticas presente na vida desses 

profissionais. 

A primeira convidada foi Cinderela que juntamente com o príncipe Aladim  

inicia o festival encenando o poema Ismália. A escolha deste poema foi baseada no 

período literário Simbolismo, cujo estudo se dava no momento que a LITERART era 

projetada. Período que a poesia era rica, porém pouco reconhecida.  

Como dito anteriormente, ‘saber teorias é importante, mas é preciso saber 



aplicá-las a nossa realidade’ inseriu-se o poema ao evento para que se tornasse 

prática, os estudos realizados até o momento. 

Em seguida a princesa Branca de Neve declama uma poesia de Cecília 

Meireles, intitulada Momento. Aproveitando a ocasião, Dona Benta, uma senhora 

culta e dedicada aos netos, personagem intensamente querida por todos, se deixa 

envolver pela magia e imaginação das crianças e recita um trecho do poema de 

Carlos Drummond, José. 

A declamação deve provir de uma organização com o sentimento expresso, 

sem o qual o ouvinte não é cativado; segundo Regina Sperança (2012), ela é “ a 

verbalização ou interpretação da poesia, ou seja: o declamador dá voz ao autor da 

poesia. 

Dando continuação ao evento, as cantoras Liliane e Simone homenagearam a 

ilustre Dona Benta, com a música Flores do Campo, de Paula Fernandes. De acordo 

com o Ferreira (2008), a música é uma excelente fonte de trabalho escolar porque, 

além de ser utilizada como terapia psíquica para o desenvolvimento cognitivo, é uma 

forma de transmitir ideias e informações, faz parte da comunicação social.  

Emilia, a boneca de pano muito ousada, que também reside no sitio, não ia 

perder a oportunidade de participar de grande festa, e assim ousa pedir ao gato de 

Botas que conte a historias de suas botas. Segundo Pennac (1993), “a contação de 

historia é uma grande influência para despertar o gosto da leitura nos alunos [...]. Ao 

contar histórias, o professor estabelece com o aluno um clima de cumplicidade”.  

A literart também evidenciou assuntos que ainda causam polêmicas, tais 

como a variação linguística e a inserção do surdo na sociedade. Para a 

representação da variação linguística e o reforço para o fim deste preconceito, a 

princesa cinderela de classe social elevada recita um poema juntamente com tio 

Barnabé, homem da roça e sem estudo que utiliza a língua informalmente.  

O poema retratado é Malinculia (Sales). É importante ressaltar que o código 

escrito deve ser preservado de acordo com a gramática. Se as pessoas 

escrevessem como falam, um novo idioma seria criado, abolindo a gramática. O que 

o autor de Malinculia fez é chamado de licença poética, pois ele transportou para a 

modalidade escrita, a variação linguística presente na modalidade oral. 

A partir da grade curricular que os alunos do sexto semestre do curso de 

Letras tiveram em LIBRAS, viram a importância da comunidade surda, o que a 

maioria deles não havia tido o prazer de conhecer; as dificuldades que os deficientes 



enfrentaram ao longo dos anos mostraram um caráter de superação e luta por seus 

direitos, a exclusão observável que eles sofrem.  

Ver o lado de uma cultura que está perto e que muitos irão lidar na sala de 

aula, fizeram-nos pensar nas dificuldades que muitas pessoas passam no ato de 

discriminar por uma “anormalidade”, o que não é comum no ciclo pessoal. 

Em homenagem à comunidade surda, os alunos cantaram em libras a música 

“Ao mestre com carinho”, além de por em prática aquilo que aprenderam com a 

matéria, divulgaram a inclusão social dos surdos e a decadência do preconceito, 

mostrando o interesse tanto pessoal, quanto profissional, o que pode ser uma busca 

incessante para um crescimento profissional, prazeroso e necessário atualmente, já 

que a comunidade surda está presente nas salas de aula.  

 

Fotos da LITERART 

  

  

Fonte: LITERART Evento Cultural em uma Faculdade do Noroeste Paulista, 2015. 

 

De acordo com a lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 



 Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil. 

 Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o 

uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de 

comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 

Brasil. 

  A inserção da Língua Inglesa na LITERART foi outro ponto muito importante, 

já que ela faz parte o curso de Letras. A Língua Inglesa em conjunto com a música, 

além de terapia psíquica para o desenvolvimento cognitivo, é uma grande aliada 

para aulas interativas e diferenciadas e ainda ajuda na prática da pronúncia. Com 

isso foi formado um coral, com o auxilio da professora de inglês Almédes e cantaram 

a música THE PERFECT LIFE. 

 

6. RESULTADO 

 

   Conclui-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado por meio de 

evidencias citadas no decorrer desse. Utilizando de atividades dinâmicas e 

concretas para que a prática fosse efetivada.  

  As especificações das atividades mostram que o objetivo da literart era 

demonstrar a importância de praticar atividades de acordo com teorias sem por em 

xeque sua essência.  

  A literatura foi propagada das mais variadas formas, como visto. Assim os 

discentes colocaram em prática os seus saberes e ainda recriaram outros, sendo os 

construtores dos seus próprios conhecimentos por meio do fazer artístico.  

 Este trabalho proporcionou aos discentes a possibilidade de um mergulho na 

cultura literária infanto juvenil e nas tradições culturais brasileiras, resultando assim 

num Trabalho de divulgação de cultura e arte e na prática docente exercida pelos 

alunos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

  A realização deste trabalho foi possível graças à cooperação e colaboração 

dos alunos e professores da instituição UNIESP, visando a importância da prática 

pedagógica e cultural se comprometeram a construir a Literart. Trabalho que trouxe 

satisfação acadêmica para os discentes e também aos docentes envolvidos.  

  O aprendizado obtido através da prática é muitas vezes mais satisfatório do 

que apenas a teoria já que o campo da educação implica muita prática no decorrer 

de seu desenvolvimento. 

  O convite estendido a todos os cursos da instituição e a satisfação destes 

discentes ao saírem do evento foi ponto alto e mostrou que cultura e arte não 

demandam de especificidade de curso e sim da compreensão e valorização do meio 

social e cultural em que vivem. 

  Assim mostramos também que o papel de uma instituição de ensino vai além 

de elencar conteúdos pedagógicos, está também presente na socialização e na 

divulgação da cultura de um povo, e isso pode ser feito por meio das práticas 

curriculares presentes nas grades de licenciatura. 
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