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Iago Vilarim Ferreira

A todos os participantes do projeto
Meninos de vento nos pés

Ou seria de pés virados para trás?
Com macaquinhos no sótão

E formigueiro na língua
Às vezes traquinas, às vezes levados

Quase sempre endiabrados
Algumas vezes parentes da preguiça

Mas a quem ela nunca visitou?
De pá virada, nunca...

Ou quase nunca
Agora sempre de dentes a mostra

Num sorriso de apanhar gente grande! 
 

Ana Lopez
Artista-educadora do EMCANTAR e 

coordenadora das oficinas do Projeto Ideias Incontidas
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PREFÁCIO 

Para quem começa a leitura pelo conteúdo específico deste livro, adivinho o que 
vai acontecer e não preciso dizer nada; para aquele que chega pelas beiradas, lê 
as capas, as apresentações, o prefácio, vou dizer uma coisa: prepare-se para 
muita novidade! Ideias Incontidas tem tudo o que se espera de uma boa leitura, e 
muito mais do que deve ter um bom livro. 

O Convite ao Leitor, feito pelo Higor e pelo João Carlos, em si já desalinha ideias, 
premissas, objetivos e justificativas deste trabalho, deixando-nos apenas uma 
questão: que o leitor goste de suas diversas coisas divertidas. Aí é que está!

Posso discorrer sobre a utilidade dessa extraordinária ferramenta que é a escrita. 
Posso argumentar com propriedade e eficiência o quanto a leitura é libertadora 
e essencial para a vida de hoje, na construção da pessoa humana e na conquista 
da cidadania. Esse é o trabalho de todos nós, profissionais envolvidos, dedicados 
e apaixonados pela educação.

Mas o que vemos aqui é outra coisa: é arte. Arte daquela que nos tira o fôlego e 
embaralha nossas ideias bem arrumadas, talvez até muito contidas.

Este foi o meu grande susto quando me propus esta aventura de levar meus 
alunos a compor textos literários. Porque a arte está em cada um e foi só deixar 
correr solto, que o salto aconteceu. Este susto e esta surpresa também 
acontecem aqui, no Ideias Incontidas, para alegria dos realizadores deste 
projeto.

Não foi susto porque duvidássemos da capacidade dos pequenos escritores; 
tanto na minha prática pedagógica quanto aqui, sabíamos que eram capazes de 
escrever com coerência, correção gramatical, essas coisas. Pois nós ensinamos.

Na roça tem um ditado, ver o galo cantar e não saber onde... Esses meninos e 
essas meninas são os galos que cantam. Nós ficamos encantados com o que eles 
fazem, vemos o galo cantar; mas, se o resultado das oficinas de produção de 
texto superou (sempre supera) o previsto, não sabemos onde.

Cleusa Bernardes

III. TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

Anjos no Quintal

A Égua Princesa
A História do Lobisomem
O Lobisomem do Causo
O Monstro do Mar
O Cachorro Corajoso
As Vacas Loucas
O que é Moda de Viola?
A Barata diz que Tem
Parlendas
Adivinhas
B@te-papo
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Essas meninas e esses meninos são os galos do João Cabral, tecendo a manhã.

E são o homem humano do Guimarães Rosa, tornando a começar o mundo.

Era preciso entregar a eles uma ferramenta, a palavra lida e escrita, porque é 
importante, porque é necessário ter o hábito da leitura e a habilidade da escrita. 
É bom ver o interesse pelos autores, a ansiedade para terminar a página porque o 
horário está acabando, porém o que mais emociona é: o aluno chega perto do 
regente da classe timidamente, com a folha de papel na mão meio escondida, 
doido para mostrar e com medo de mostrar. Por quê? Porque escreveu o que 
sentia, porque ele criou, está apaixonado pela sua criação. E se o professor não 
gostar? Mal sabe o jovem escritor que todo o trabalho da oficina foi para levá-lo a 
este momento. É então que tudo acontece...

O Everson pega o conto do Edgar Allan Poe, transforma em mote e faz a glosa, 
cantada como brincadeira de criança. O gato no cemitério!

E a deliciosa “quadrilha” escrita pelo Anderson e pela Sayonara? O amor é assim. 
Esses meninos... O Drummond diria.

Abra cadabra, tem uma Caixa Mágica! A caixa do mito, o mito da caixa, a caixa da 
bruxa! É só abrir a caixa e soltar a Imaginação!

Vamos correr das vacas loucas! Que medo eu tinha, na minha infância, da vaca 
brava: olha que ela pega, corre, gente!

O Edinan salva todo mundo, palavra de herói! Bruxa, vaca louca, lobisomem, 
gato preto, cada um de nós sabe dessas coisas.

Sem falar na surra de rimas da criançada naquela barata metida a besta!

Uma menina chamada Áritha escreve um texto falando de texto e faz 
metalinguagem: rua dos parágrafos, número das páginas, onde existem livros 
que podem ter de tudo.  Fica melhor ainda quando a Priscila fala do objeto livro; 
Arte, Autor, Capa, Edição!  

Muitas modalidades de criação literária estão aqui. E são de agora. Não há nada 
fora de contexto, tudo nos pertence, tudo está totalmente impregnado pelo 
caldo da vida. É isso... língua não é só um conjunto de códigos a ser decifrado, 
língua é um corpo vivo.

O Di Menor pede a palavra, ele precisa ser ouvido. Nas escutatórias por aí ele 
ouviu a música, ouviu a poesia, ouviu histórias maravilhosas e agora ele vai falar. 
Vai ter voz nos desenhos, seus auto-retratos. Vai ter voz nas parlendas, nos 
relatórios de atividades, nos poemas. 

Este é um livro para ser lido muitas vezes, de muitas maneiras.  E a cada leitura as 
Ideias Incontidas vão transbordar aos nossos olhos e se derramar no coração. 

A escritora mineira Cleusa Bernardes nasceu em 1951, e desde a infância morou em Ibiá, até mudar-se 
para Uberlândia, em 2006.  Em 2010 lançou seu livro de estreia, Djanira na Janela e outros poemas, por 

meio do Fundo Municipal de Cultura de Uberlândia. Trabalhou como professora de português e 
literatura na Rede Pública de Ensino de MG por 25 anos.

Como letrista, tem gravadas várias canções, dentre elas: Poética (em parceria com Daniela) e Asa Norte 
(em parceria com Enzo Banzo) que compõem o CD Daniela Borela; Minuet (adaptação de domínio 

público, CD Parangolé, EMCANTAR, 2009); Versim, Dentro e Como Surgiu a Noite (em parceria com Ênio 
Bernardes, CD Mutirão, EMCANTAR, 2003);  Prosa de Passarim e Cadê? (em parceria com Ênio 

Bernardes, CD EMCANTAR, 1999) e Cantiga de Encantar (em parceria com Ênio Bernardes e Marco 
Aurélio Querubim, CD EMCANTAR, 1999)
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Tenho certeza, caro leitor, que em alguma circunstância de sua vida você se lembra 
daquela história que sua avó contava, da crendice repetida pela tia, dos ensinamentos de 
mãe por meio de ditados. Tenho certeza de que se lembra também das histórias lidas pela 
professora do primeiro ano escolar... Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela 
Adormecida, O Ratinho e o Leão... Essas histórias que ninguém sabe quem escreveu, mas 
que todo mundo conhece. Palavras ditas, lidas, contadas que contribuíram para sua 
formação e, quem sabe, para suas atitudes e decisões.

Por isso, divirta-se e se reconheça nas autobiografias, dicionário, quadrinhos, poemas, 
causos, pesquisas sobre moda de viola, parlendas, brincadeiras cantadas e até conversas 
de msn, pois, afinal, a tradição dessa meninada agora também é o virtual... Não perca!  
Quem avisa, amigo é!

Ana Carolina Ferreira
Coordenadora Pedagógica do Projeto

PRESERVANDO, 
RENOVANDO E DIFUNDINDO...

Quem conta um conto aumenta um ponto! 
Esse é um ditado popular bastante conhecido e repetido por aí, não é mesmo?!

Essa sentença expressa a força e a abrangência da tradição oral em nossa cultura. Histórias 
contadas pelos “mais velhos” são passadas de “boca-a-boca”, de geração em geração e, 
consequentemente, modificadas com o passar do tempo... com o passar das pessoas. Essa 
teia de (re)histórias compõe a história colorida, divertida e intensa de nossa cultura. 
Intriga, ensina, diverte e provoca reconhecimento ao passo que ilustra a forma de pensar 
e de se movimentar das pessoas de determinada época.

Em sua trajetória de formação cultural, o EMCANTAR valoriza, por um lado, o potencial 
criativo de cada integrante no processo. Na produção dessa obra, os participantes do 
Projeto Ideias Incontidas descobriram que era possível criar um mundo novo, ou até 
mesmo reinventá-lo, apenas brincando com as palavras. Por outro lado, a cultura 
enquanto identidade é valorizada, para que o patrimônio cultural imaterial seja 
preservado, renovado e difundido, mantendo assim a conexão das pessoas com suas 
raízes e suas histórias.

“A cultura é a expressão da alma de um povo”. No processo de vivência e produção 
literárias proposto para meninos e meninas do projeto, além de conhecer obras clássicas 
e viajar pelo universo fantástico da literatura, eles também passearam um pouco pelas 
histórias que compõem a cultura do lugar onde eles moram. Em função disso, puderam 
conhecer mais de si mesmos e, no jogo entre literatura oral e literatura escrita, tiveram a 
oportunidade de imprimir suas “digitais” sobre algumas dessas histórias, para agora, 
difundi-las em forma de livro. Sendo assim, tanto o registro escrito quanto a oralidade tem 
lugar especial nessa obra. Nossos pequenos-grandes autores se aventuraram no exercício 
de expressar artisticamente os modos de ser-falar de sua comunidade.
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e viajar pelo universo fantástico da literatura, eles também passearam um pouco pelas 
histórias que compõem a cultura do lugar onde eles moram. Em função disso, puderam 
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difundi-las em forma de livro. Sendo assim, tanto o registro escrito quanto a oralidade tem 
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CONVITE AO LEITOR

Convidamos nosso querido leitor para ler nosso livro. 
Que o senhor goste muito do nosso livro, 
que tem diversas coisas divertidas: biografias, cartas, 
dicionários, quadrinhos, causos etc.

Que este dia seja especial para o senhor!

Ao senhor, querido leitor, nosso muito obrigado.

Higor Santos de Oliveira e 
João Carlos Ayra Rosa Arantes
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O QUE UM LIVRO PODE TER?

Arte 
Autor
Capa
Edição
Coleção 
Ilustração
Página
Título

E a maior coisa que pode estar no livro é...
A história

Ela pode ser de
Uma aventura
Um quadrinho
Um poema

Priscila Maria do Nascimento

LANÇAMENTO DO 
LIVRO IDEIAS INCONTIDAS

Não perca!

O lançamento da primeira edição do 
nosso novo livro Ideias Incontidas.  

Nele vai ter causos, brincadeiras e histórias muito divertidas.
Tudo que você imaginar pode ter no nosso livro!

Vai ser: 7 horas da noite na Rua das Histórias, número de páginas.
Bairro dos Parágrafos 
Cidade do Título

Não perca mesmo!

Áritha Vilarim de Souza

20 21



O QUE UM LIVRO PODE TER?

Arte 
Autor
Capa
Edição
Coleção 
Ilustração
Página
Título

E a maior coisa que pode estar no livro é...
A história

Ela pode ser de
Uma aventura
Um quadrinho
Um poema

Priscila Maria do Nascimento

LANÇAMENTO DO 
LIVRO IDEIAS INCONTIDAS

Não perca!

O lançamento da primeira edição do 
nosso novo livro Ideias Incontidas.  

Nele vai ter causos, brincadeiras e histórias muito divertidas.
Tudo que você imaginar pode ter no nosso livro!

Vai ser: 7 horas da noite na Rua das Histórias, número de páginas.
Bairro dos Parágrafos 
Cidade do Título

Não perca mesmo!

Áritha Vilarim de Souza

20 21



RECEITA DE FAZER HISTÓRIA
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Everson Aparecido Alves Ferreira

*O GATO AZARENTO
*Adaptação de uma brincadeira cantada de domínio público 
a partir da leitura do texto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe.

Fui no cemitério, tério, tério, tério
Era meia noite, noite, noite, noite
Vi um gato preto, preto, preto, preto
Ele era azarento, rento, rento, rento
Pisei no espinho, pinho, pinho, pinho
Cheguei em casa todo espinhento,
Foi por causa do gato azarento.

Everson Aparecido Alves Ferreira
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ME TIRINHA DA PREGUIÇA

Samuel Pires Cabral

EU ESTAVA SÓ BRINCANDO

Samuel Pires Cabral e 
Eslen Laweran Pereira de Macedo
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AMOR É ASSIM

Carol queria namorar
Com o Pedro que gostava de ficar
Com a Mariquinha perto do mar

Carol decidiu falar com Pedro
Para ver como ia ficar
Para ele parar de enrolar
E começar logo a namorar

Pedro então teve que falar
Com Mariquinha que não ia dar
Mariquinha depois da conversa
Começou a chorar
Mas não teve jeito
Pedrinho colocou outra em seu lugar

Mas Mariquinha aceitou 
o que Pedro falou
pois o coração dela foi preenchido
por um novo amor

Com Mateus, 
Mariquinha começou a namorar
E o Pedro à Carol parou de enrolar

Anderson Maia e 
Sayonara Barbosa Ribeiro

CONVERSA ENTRE INDECISOS

Que tipo de texto você gosta?
Tem carta, poema, terror,
Conto, romance, canção...
Fala aí?!

Vamos fazer um poema?

Poema?

Sim, é fácil!
Eu dito, você escreve.

Mas poema sobre o que?
Uma história de amor?
Vai João Carlos, decide!

Não sei...
Acho melhor um poema de coisa engraçada.

Nada a ver, será que o leitor vai entender?

João Carlos Ayra Rosa Arantes e 
Sayonara Barbosa Ribeiro

32 33
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O Di

O Di Menor 
É mais pior
Nunca pode fazer nada 
Não é um horror?
O Di Maior
É mais melhor
É mais legal
Ele sempre anda de moto
De quem você quer ser amigo?
Do Di Menor ou do Di Maior?

Anderson Maia

O MUNDO DÁ VOLTAS

Um dia você ainda vai
se perguntar...

onde está aquela  
garota  que gostava 
de chorar?

Talvez ela 
não gostasse

tanto de você!

Maraisa Caroline Peixoto, 
Moany Kethelyn Silva de Oliveira e 

Raykelly Dias Alves
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Eliseu Lopes Pereira e 
Jeferson S. Gonçalves

Eliseu Lopes Pereira e 
Jeferson S. Gonçalves

VAMOS PASSEAR NA FLORESTA...

Os Passeios Culturais que nós fizemos aqui no 
Projeto Ideias Incontidas até hoje foram bons.

Passeamos no Garden Manacá. Fomos ao Parque do Sabiá. 
Passeamos em vários lugares interessantes e legais. 
Foi bom ver quando nós interagimos com as pessoas e com 
o meio ambiente.

O Projeto Ideias Incontidas é muito importante, 
não só para passear, ler e escrever, mas também 
para aprender a respeitar os outros e a natureza.

Nós fizemos outro passeio, fomos ao cinema e 
nos divertirmos muito. É legal ver todo mundo se divertindo!

Daiane Borges Rodrigues dos Santos, 
Ellen de Paula Martins Vieira, 

Helisângela Teodoro Lemes Vicente, 
Jéssica Nascimento Nery e 

Rayelle Rocha Gonçalves
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Ellen de Paula Martins Vieira, 
Helisângela Teodoro Lemes Vicente, 

Jéssica Nascimento Nery e 
Rayelle Rocha Gonçalves

Em uma área bem desconhecida de Minas Gerais, Açucena, 
morava um casal bem apaixonado, João e Ana Cláudia, que tinha 
seis filhos: Rodolfo, Vítor, Jéssica, Abraão, Pedro e Claudinho, o 
mais novo com sete anos. Claudinho era o mais inquieto, não 
parava de fazer bagunça nem um pouco na escola, atormentava 
a todos e não deixava ninguém fazer as tarefas; ele não gostava 
da natureza, subia em cima das árvores e quebrava todos os 
galhos, logo vinha seu aniversário e ele não ganhava festas por 
causa de suas bagunças. 

Claudinho fez um estilingue e começou a matar vários pássaros 
até que sua mãe descobriu e deu um corretivo nele e guardou 
seu estilingue em cima do guarda-roupa. Ele ficou vários dias 
inquieto e não parava de tentar inventar uma maneira de 
estragar a floresta, pegou uma cadeira, subiu e tentou pegar seu 
estilingue até que o guarda-roupa caiu; ele correu até o rio, tirou 
a roupa e entrou dentro do rio para ninguém desconfiar dele, 
mas sua mãe não acreditou  porque viu que o estilingue não 
estava lá, então ela pegou ele e colocou de castigo até que ele 
viu uma linda mulher cuidando da natureza e perguntou para ela 
por que ela fazia isso. Ela disse para ele que as árvores, a natureza 
e os animais fazem parte do nosso habitat e que sem eles não 
teria vida e então ele começou a cuidar da natureza e seus pais 
elogiaram ele e seus irmãos, que não brincavam com ele, 
começaram a gostar dele.

MENINO BOM DE CORAÇÃO
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Daí pra frente ele ficou admirado e gostando da natureza. 
Começou a ajudar as pessoas com deficiência e melhorou 
bastante na escola. Seus pais até fizeram uma coisa que nunca 
tinham feito: um lindo bolo de aniversário dos seus oito anos, ele 
ganhou vários presentes e quando viu um menino com um 
estilingue matando os passarinhos ele ficou irado e falou, falou e 
falou. Logo sua família enxergou nele um menino bom de 
coração.

Hiago Kauhã Vieira de Jesus

Uma bela manhã, a menina Felipa estava brincando com Luma, 
Ábida, Florinda e Juraci, uns amigos que ela tinha conhecido no 
Parque do Sabiá. Eles brincavam de pique-esconde na Rua das 
Goiabeiras, que tinha muitos ipês, mangueiras e laranjeiras e 
ficava perto do rio Vale da Morte.
 

Todos diziam que o Vale da Morte era perigoso, pois contam que 
há muitos anos vivia lá uma velha feiticeira chamada Vernêzi 
Cevalis, que adora fazer comida de gente pequena com pernas 
de aranha, rabo de lagarto, olho de sapo, asa de passarinho, 
escama de peixe, orelha de burro e pé de caranguejo. Com esse 
ensopado a feiticeira podia voar e lá de cima transformar o 
coração dos adultos em pedra e eles se tornavam pessoas más e 
sem tempo de divertir.  

Luana Silva Vieira

A CAIXA MISTERIOSA

40 41



Daí pra frente ele ficou admirado e gostando da natureza. 
Começou a ajudar as pessoas com deficiência e melhorou 
bastante na escola. Seus pais até fizeram uma coisa que nunca 
tinham feito: um lindo bolo de aniversário dos seus oito anos, ele 
ganhou vários presentes e quando viu um menino com um 
estilingue matando os passarinhos ele ficou irado e falou, falou e 
falou. Logo sua família enxergou nele um menino bom de 
coração.

Hiago Kauhã Vieira de Jesus

Uma bela manhã, a menina Felipa estava brincando com Luma, 
Ábida, Florinda e Juraci, uns amigos que ela tinha conhecido no 
Parque do Sabiá. Eles brincavam de pique-esconde na Rua das 
Goiabeiras, que tinha muitos ipês, mangueiras e laranjeiras e 
ficava perto do rio Vale da Morte.
 

Todos diziam que o Vale da Morte era perigoso, pois contam que 
há muitos anos vivia lá uma velha feiticeira chamada Vernêzi 
Cevalis, que adora fazer comida de gente pequena com pernas 
de aranha, rabo de lagarto, olho de sapo, asa de passarinho, 
escama de peixe, orelha de burro e pé de caranguejo. Com esse 
ensopado a feiticeira podia voar e lá de cima transformar o 
coração dos adultos em pedra e eles se tornavam pessoas más e 
sem tempo de divertir.  

Luana Silva Vieira

A CAIXA MISTERIOSA

40 41



Ela atraía as criancinhas para sua refeição com balinhas e 
histórias de aventura, que ela inventava com as palavras de uma 
caixa misteriosa. As palavras pareciam ser enfeitiçadas. Era só 
abrir a caixa, que ela escutava de uma voz estranha as histórias 
montadas. Quando as crianças escutavam as histórias da 
feiticeira, elas ficavam hipnotizadas, pareciam múmias. Elas 
levantavam os braços e os olhos ficavam rodando iguais aos do 
Pica-Pau do desenho.
 

Antes de sair de casa, Felipa escutou da sua mãe, Dona Mercedes:

— Filha, eu já te falei, não chega perto do rio, porque lá é muito 
perigoso. Não entra na água que você pode afogar. E não 
esqueça da história da feiticeira que eu contei para você. Se você 
teimar com a mamãe, você vai ficar de castigo por um mês. 

E Felipa respondeu:

Antônio Carlos de Sousa Alves

— Mãe, eu já sei. Não precisa se preocupar.

Mas Felipa era uma menina curiosa e teimosa. E naquele dia ela 
não ouviu sua mãe. Quando foi a vez da Ábida contar, a Felipa foi 
se esconder pertinho do rio Vale da Morte. Ela decidiu esconder 
atrás de uma pedra bem grande, para ninguém vê-la. De repente 
ela escutou um barulho e viu um arbusto mexendo.

Como ela era curiosa, foi até lá ver o que era. Viu uma caixa 
branca escondida entre uns galhos de um arbusto e não resistiu, 
quis pegá-la. A caixa estava suja, mas mesmo assim era muito 
brilhante. Quando ela viu a caixa, os olhos dela ficaram brilhantes 
também. Será que os olhos brilharam de curiosidade ou por que 
estavam enfeitiçados?

A caixa não era muito grande, mas era pesada e fazia uns 
barulhos muito estranhos:

— Ahahah.... Uhhhhhhhhhhhhhh! Venha cá menina, me tire 
daqui! Já estou cansada de ficar presa aqui nesses arbustos. Ande 
logo, senão eu ainda caio e me quebro.

Felipa achou a caixa muito misteriosa e não entendia como ela 
falava, mas subiu na árvore e tirou ela de lá. Ela tentou abrir a 
caixa para descobrir o que tinha dentro dela, mas ela não 
conseguiu abrir, pois tinha um feitiço muito forte. Escondeu a 
caixa atrás da pedra e depois da brincadeira voltou e levou para 
sua casa, escondido de todo mundo.

Chegando em casa, sua mãe chamou:

— Vem almoçar, filha. Já está muito tarde. Você vai atrasar para a 
escola.

Antes de sua mãe chegar no quarto, ela rapidamente empurrou a 
caixa para debaixo da sua cama.
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Na escola, Felipa não parava de pensar na caixa e nem conseguiu 
fazer a sua prova de ciências, a matéria que ela mais gostava de 
estudar. Ela não aguentava guardar esse segredo, então achou 
que não tinha problema contar sobre a caixa para sua melhor 
amiga, Ábida. 

Depois da aula, as duas foram para casa da Felipa e tentaram 
abrir a caixa, só que não conseguiram. Então a caixa disse:

— Volte no mesmo lugar que você me encontrou e terá a 
resposta de tudo.

As duas saíram então escondidas de seus pais e voltaram até o rio 
Vale da Morte. No caminho elas não perceberam que debaixo de 
umas folhas havia uma armadilha que a bruxa tinha armado para 
elas. Mas ainda bem que a armadilha não funcionou, porque a 
bruxa não tinha mais a caixa para dar conselhos para ela e ela fez 
tudo errado. Então as meninas continuaram e chegaram até o 
arbusto.

Em cima do arbusto, encontraram uma chave de ouro bem 
antiga, daquelas de 1900 e bolinha. Aí quando elas encostaram 
na chave, levaram um choque tremendo e descobriram que 
tinham que lutar e vencer a feiticeira para pegar a misteriosa 
chave.

 

Eduardo Henrique Ferreira Barbosa

Então, procuram a Vernêzi Cevalis para lutar com ela. Mas na hora 
da luta a feiticeira amarelou e ao invés de lutar com as meninas, 
transformou baratas em soldados grandes para acabar com elas. 
A caixa resolveu ajudar a meninas e cochichou:

— Peguem um pouquinho de água do rio e joguem nos soldados.

As meninas escutaram a caixa, pegaram uma caneca que tinham 
dentro da mochila e encheram com a água do Vale da Morte. 

Quando os soldados baratas se aproximaram, elas jogaram toda a 
água neles e rapidinho eles voltaram a ser baratas inofensivas e 
saíram correndo no meio do mato de medo.

A bruxa disse:

— Ninguém nunca conseguiu vencer as minhas baratinhas. E 
agora, o que eu faço?!

Mas ela não tinha mais tempo de fazer nada, porque as meninas já 
tinham colocado mais água na caneca e falado as palavras 
mágicas que a caixa contou para elas:

Elenice dos Santos Cerya
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—
longe e beije um monge! 
 
A bruxa desapareceu e nunca mais nenhuma criança 
desapareceu da cidade de Uberlândia. Os adultos voltaram a ser 
divertidos e contentes.

As meninas pegaram a chave de ouro e finalmente abriram a 
caixa. De lá de dentro saiu uma anãzinha que se chamava 
Imaginação. Ela estava lá há milhares de anos presa sobre o 
feitiço da bruxa, que queria que a imaginação fosse só dela, 
porque todos os feitiços, encantos e histórias que ela fazia, só 
podiam ser feitos com ajuda da Imaginação.

Agora a anãzinha poderia voltar para seu reino e ajudar todas as 
pessoas a terem mais imaginação.

 Abra cadabra, um pelo de cabra e besta encalhada, vá para 

Maria Gabriella Rodrigues Neves

Maria Gabriella Rodrigues Neves

Ana Flávia Rezende de Souza, Aniandra de Sousa, Áritha Vilarim de Souza, Edinan Menezes da Paz, 
Iago Vilarim Ferreira, Jayne Francielly Nunes Leite, Jhonathan Luiz de Oliveira Catrim, Laíssa Araújo 

Melo, Mariana Pereira de Faria, Priscila Maria do Nascimento, Ruan Kenedy, Samanda Alves Costa, 
Sandy Menezes da Paz, Thais Clemente Duarte, Vanessa Araújo Melo
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Eu sou Valter Francisco da Silva, tenho 13 anos, moro no bairro 
Morumbi numa casa bem simples. Minha família é pequena, 
tenho 3 irmãos. Meu pai é pedreiro e minha mãe dona de casa.

Eu, David Deworak da Silva, sou irmão do meio, adoro jogar 
bola, dama, soltar pipa, jogar bolinha de gude. Tenho muitos 
amigos. 

Numa quarta-feira nasceu uma menina que recebeu o nome de 
Jéssica Xavier Cavalcante.

Meu nome é Higor Santos de Oliveira e eu nasci no Hospital 
São Francisco.

Eu sou Vanessa Pereira da Silva. Tenho 4 irmãos, moro com 
minha mãe e com meu padastro, nunca conheci meu pai, mas 
sou muito feliz com minha família. 

Meu nome é Samuel Lopes Pereira e quem me deu este nome 
foi meu pai.

Como pouca gente sabe eu, Moisés Gonçalves dos Santos, sou 
jogador de futsal. Para quem não sabe futsal é futebol de quadra. 
Eu também sei fazer outras coisas, mas eu prefiro não comentar. 

QUEM EU SOU?

Meu nome é Jhonata Bernardo da Silva, nasci no dia 
22/07/1996 em Uberlândia-MG. Quando eu era pequeno meu pai 
sempre falava:  — Ganhei um companheiro para andar junto 
comigo, eu olhava e dava um abraço nele.

Eu sou o Luiz Fernando Camargos de Oliveira e tenho 11 anos. 
Sou o melhor goleiro da minha escola, todo mundo me chama 
para ser do time.

Amanda Carla Silva, tenho 13 anos, sou estudante e moro com 
meus pais.

Sou Moany Kethelyn Silva de Oliveira e moro em Uberlândia, 
mas nasci em Itumbiara no dia 7 de janeiro. Estudo na Escola 
Estadual Lourdes de Carvalho, participo do Projeto Ideias 
Incontidas e estou achando bem legal.

Meu nome é Sayonara Barbosa de Oliveira, já morei no Rio de 
Janeiro, hoje tenho 14 anos e moro no bairro Morumbi. Tenho 3 
irmãos e um sobrinho, amo muito eles.

Eu, João Carlos Ayra Rosa Arantes nasci em 1998, sou 
estudante, tenho avô e avó e também tenho pai e mãe, moro em 
Uberlândia e o bairro que eu moro é lugar muito bom de morar.

Sou Jonathan Matheus Goldino da Silva, tenho 13 anos e faço 
trompete.
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O QUE PENSO?
dicionário divertido

Abstração
muito bonitoÉ uma coisa como extrair óleo
É uma pessoa que faz várias É uma coisa de colocar no 
coisas chamadas de artecabelo, de todas as cores 

É tipo fazer um desenho 
Autorabstrato
É dono ou o criador de um 
livro.  Ele pode modificar seu Aluno
livro e lançar um novo livro e Ser uma pessoa propositada a 
até em vários volumes ir à aula e aprender. 
É quem escreve um livro Ser respeitado, prestar atenção, 
Um doido que criou uma obedecer aos professores 
história

Amizade
É você ter amigos e pronto 
Relação carinhosa com outra 
pessoa Blog

É uma página na internet
Arte
É uma criação 
É um desenho que toda pessoa 
pensa em desenhar 

Cinema
Artista É uma grande sala com uma 
Pessoa criativa grande TV 
É uma pessoa que desenha

A.

B.

C.

QUEM EU QUERO SER?

Desde pequeno jogo bola e as pessoas falam que eu sou bom e 
que eu posso ter futuro no futebol. E é isso que eu quero ser.

Jhonata Bernardo da Silva

Eu tenho potencial para ser designer de moda porque eu 
desenho roupas, bonecas, mas meu sonho é ser cantora.

Amanda Carla Silva

O meu sonho é ser músico profissional.
Jonathan Matheus Goldino da Silva

Quero ser veterinária porque tenho dó dos animais e pediatra 
porque eu gosto de tratar de crianças pobres, que não tem renda 
para pagar um médico decente.

Rayelle Rocha Gonçalves

Quando eu crescer quero ser policial, minha vida toda, até eu 
morrer eu quero ser policial.

Vanessa Pereira da Silva
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você é uma pessoa É um tipo de caderno, mas é 
independente um caderno com várias páginas 
É uma coisa que você tem que e histórias e também atividades 
mostrar que você é uma pessoa que não acabam mais
de bem É uma coisa para a gente ler

Ilustração
É uma forma de se expressar 
com seus desenhos e suas 

Músicalinhas 
Uma forma de mostrar seus É um desenho
sentimentos 
É você cantar e ter seu CD Instituto

Coisa de médico 

Internet Nação
É uma rede social que a gente Nosso país, Brasil
se comunica com pessoas de 
outras cidades e países 
Bate-papo

Paz
Viver em harmonia com você e 
com os outros 

Liberdade É ter sossego 
Ser livre, mas seguindo regras 

Personagem
Literatura É quem participa de uma 
É a mesma coisa que arte história 
É um livro O que faz um papel no livro
É uma aula conjunta com a de 
português Professor

É uma pessoa que forma a 
Livro gente em tudo 
É um tipo de caderno cheio de É um homem que dá aula para 
folhas escritas com histórias as crianças
contadas por várias pessoas 
famosas, os escritores 

M.

N.

P.

L.

palavras Compartilhar
É um guia de dúvidas que a É dividir os seus objetos 
gente quer tirar É uma coisa que você tem e dá 

para outra pessoa

Confiança
Sentir segurança em uma 

Educaçãopessoa 
É ser gentil com algum senhorConfiar e acreditar nas coisas 

Guardar segredos é um jeito de 
Escolaconfiar uns nos outros 
Lugar onde a gente aprende 
coisas para ter um futuro Conversa
melhorÉ uma pessoa se comunicar 

com a outra
EquipeÉ você falar com as pessoas e 
É um monte de pessoas juntas você interrogar e mais

É uma pessoa que fala, fala 
muito
É bater papo com os amigos

GoogleCriatividade É um portal de pesquisa 
Uma coisa que você criou com 
sua própria imaginação 
Nossos pensamentos

Curiosidade Ideia
É você ficar querendo ver É quando você pensa numa 
alguma coisa coisa bem legal 

É nossa imaginação

Identidade
Uma forma de identificação de Dicionário
uma pessoa É milhares de coisas que a 
É um documento para provar gente não sabe e nem entende
que você é um ser humano e É um ajudante das pessoas que 
não é um ser de Marte não sabem o significado das 
Documento que mostra que 

E.

G.

I.

D.
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QUESTIONÁRIO

O que você está achando de escrever um livro?

Eu achei o máximo, porque posso ficar famosa.
Aniandra de Sousa

Bom, porque eu gosto de fazer histórias.
Jayne Francielly Nunes Leite

Bom, porque é bem interessante e eu gosto de escrever, de pensar 
nas coisas.

Naiane Alves Araújo

Acho muito legal escrever um livro.
Ana Flávia Rezende de Souza

Uma lembrança marcante da infância...

O que me marcou na minha infância foi que eu fui atravessar a rua 
da minha casa e sem eu ver a moto me atropelou. Fiquei de cama 
um mês, mas aguentei.

Aniandra de Sousa

S.
Sonho

Anderson Maia, David Devorak da Silva, Ellen de Paula Martins Vieira, Gladsney Morais Braga, Israel 
Xavier Silva, João Carlos Ayra Rosa Arantes, Higor Santos de Oliveira, Luiz Fernando Camargos de 

Oliveira, Moany Kethelyn Silva de Oliveira, Raiane da Silva Costa, Raykelly Dias Alves, Rayelle Rocha 
Gonçalves, Sayonara Barbosa Ribeiro
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O que você gostaria de mudar na escola?

Que as pessoas respeitem mais umas as outras.
Aniandra de Sousa

Eu gostaria que ninguém fizesse bagunça, não quebrasse as 
carteiras, rabiscasse as mesas, as paredes. Queria também que todo 
mundo gostasse de estudar. Eu queria que a escola fosse bonita, 
florida e toda colorida.

Thaís Clemente Duarte

O que gosta de fazer no final de semana?

De brincar de carimbada e ir para a pastelaria e ler.
Naiane Alves Araújo

Gosto de dormir nas casas das minhas melhores amigas.
Mariana Pereira de Faria

O que te deixa triste?

O que me deixa triste é que eu quero ir em um lugar, mas minha 
mãe não pode ir porque já tinha marcado de ir em outro lugar e 
não me avisa nada.

Aniandra de Sousa

Ver uma pessoa passar fome e não poder fazer nada.
Áritha Vilarim de Souza

Me deixa muito triste ver os cachorros na rua, eu queria tirar todos 
os cachorros da rua.

Laíssa Araújo Melo

Ficar sem ninguém é a única coisa de que tenho medo.
Iago Vilarim Ferreira

Meu melhor amigo(a) é

Naiane, Mariana, Luzinete, Valéria, Vitória, Samara, Bianca e 
Amanda. Porque sempre que preciso delas elas me ajudam. 

Jayne Francielly Nunes Leite

Minha melhor amiga é a Hellen, mas ela mudou de cidade, mudou 
para a roça, a gente fazia muitas coisas boas e legais como encher 
balões e jogar dentro da piscina. 

Laíssa Araújo Melo

Karla. A gente brinca, vamos juntas nas festas e ajuda uma à outra.
Thaís Clemente Duarte

A minha melhor amiga é a Aniandra, nós brincamos lá perto de 
casa, jogamos bola e alguns joguinhos.

Sandy Menezes da Paz

Eu conheço todos da escola: Richard, Alison e Tainara, eles sempre 
me ajudaram a estudar.

Iago Vilarim Ferreira

Um adulto que admira e o porquê

Minha mãe, Maria Nunes, porque ela só quer meu bem. 
Naiane Alves Araújo

Minha tia e meu tio porque eles não brigam e também têm muito 
carinho por mim, eu sempre vou para a casa deles de ônibus.

Priscila Maria do Nascimento

Minha mãe porque ela sempre sabe quando estou triste e vem me 
perguntar.

Áritha Vilarim de Souza
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LÁ NO PARÁ

Meu nome é Edinan Menezes da Paz. 
Tenho 10 anos.
Gosto de brincar de bola, de pique-esconde, carrinho.
Eu gosto de comer frango, churrasco, galinhada e só.
Eu nasci num lugar muito longe daqui lá no Pará.
No Pará era muito bagunçado 
porque tinha briga do pessoal de lá.
Lá tem o meu avô. Eu tenho saudade dele. 
Eu gosto do jeito do meu avô.
Na fazenda do meu avô tinha muitos passarinhos 
e tinha uns rios tão bonitos.
E assim que a minha mãe e o meu pai 
resolveram de vir para Uberlândia, 
aí aqui em Uberlândia eu me sinto muito bem.
Aqui meu pai e minha mãe querem me dar saúde, 
porque lá era mais difícil.
Meus tios, minha avó e meus primos também vieram para cá, 
porque aqui é bom para trabalhar e estudar.
E aqui eu tenho muitos amigos 
e eu tenho o meu irmão Ediney para brincar e 
os meus primos também.

Edinan Menezes da Paz

Um sonho para o mundo ficar melhor
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ESSA É A NOSSA CARAMAS, POR QUÊ?

Por que temos irmão? 
Por que o camaleão muda de cor? 
Por que as coisas não caem para cima? 
Por que o céu é colorido? 
Por que piscamos? 
Por que respiramos o ar? 
Por que fazemos aniversário? 
Por que temos unhas? 
O que é o amor? 
O que é sustentabilidade? 
Por que a terra é marrom? 
Por que não nascemos sabendo? 
O que é foto shop? 
Como será o futuro, bom ou ruim? 
Todo mundo vai para o céu? 
Existe vida em outro planeta? 
Quem é Santos Dumont? 

Anderson Maia, Gladsney Morais Braga, Israel Xavier Silva, João Carlos Ayra Rosa Arantes, Maraísa Caroline 
Peixoto, Higor Santos de Oliveira, Priscila Maria do Nascimento, Thaís Clemente Duarte

64 65



ESSA É A NOSSA CARAMAS, POR QUÊ?

Por que temos irmão? 
Por que o camaleão muda de cor? 
Por que as coisas não caem para cima? 
Por que o céu é colorido? 
Por que piscamos? 
Por que respiramos o ar? 
Por que fazemos aniversário? 
Por que temos unhas? 
O que é o amor? 
O que é sustentabilidade? 
Por que a terra é marrom? 
Por que não nascemos sabendo? 
O que é foto shop? 
Como será o futuro, bom ou ruim? 
Todo mundo vai para o céu? 
Existe vida em outro planeta? 
Quem é Santos Dumont? 

Anderson Maia, Gladsney Morais Braga, Israel Xavier Silva, João Carlos Ayra Rosa Arantes, Maraísa Caroline 
Peixoto, Higor Santos de Oliveira, Priscila Maria do Nascimento, Thaís Clemente Duarte

64 65



66 67



66 67



TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

Cleyffas Oliveira Rodrigues
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— Que legal! 
Nós conversamos muito e ficou de noite. Minha tia me gritou:

— Vem pra dentro, já tá tarde.
— Já vou.
— Tchau Princesa, amanhã bem cedo venho para 

conversar com você.
E fui dormir.
No outro dia eu fui lá. Chegando lá eu não encontrei a 
Princesa e comecei a gritar:

— Princesa, Princesa, cadê você? 
E ela não respondeu. Procurei a Princesa em todo lugar e não 
achei. Comecei a chorar e uma mulher muito feia, parecia uma 
bruxa, me perguntou:

— O que foi garotinha? 
— Minha égua sumiu!
— Não chore você vai achar ela.
— Como você sabe?   
— Porque eu peguei ela e agora vou pegar você. 

Eu saí correndo e gritando:
— Socorro, socorro!

Aí tinha uma pedra na minha frente e eu tropecei e a bruxa 
acabou me pegando e me levou para o esconderijo dela. 
Chegando lá, eu não vi a Princesa e ela falou para mim: 

— Se você estiver procurando sua égua, ela não está aqui, 
eu vendi para o exterior. Agora eu vou te matar. 

— Não me mate, por favor.
Ela pegou o machado e quando ela ia me matar adivinha o 
que aconteceu... Eu acordei!

Thaís Clemente Duarte

A ÉGUA PRINCESA

Um belo dia de sol, eu fui na fazenda da minha tia e lá tinha uma 
égua que se chamava Princesa. Ela era bonita, branca e com a 
crina loira.
No outro dia eu acordei e fui andar de cavalo, fui subir em cima 
da Princesa e ela me disse:
 — Cuidado com minha crina. 
Eu falei:

— Essa égua falou ou eu escutei mal? 
A égua repetiu:

— Cuidado com minha crina! Você não entendeu mal. Eu falo.
— Ai meu Deus! 

E saí correndo. A Princesa, que era a égua, gritou:
— Volte aqui!

Aí que eu saí correndo mesmo. Cheguei dentro de casa e falei:
— Tia, a Princesa fala!

Minha tia disse assim:
— Menina, deixa de bobeira. 
— Ah! Então vem ver.

Chegando lá eu falei:
— Princesa, fala!

A Princesa relinchou e minha tia disse: 
— Viu eu falei que ela não falava. E para de bobeira!

E ela foi para casa.
Eu fiquei lá com a Princesa e disse para ela:

— Por que você não quis falar quando minha tia tava aqui? 
— Porque só você me entende.
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Anderson Maia e 
Paulo César Alves Júnior

Era uma vez um lobisomem que carregou uma menininha de    
noite, que estava brincando de pique-pega. Ela correu, mas o 
lobisomem carregou ela para bem longe. 

A menininha não conseguiu pedir socorro, mas as amiguinhas 
dela escutaram. Elas foram pedir ajuda para a mamãe dela. A 
mamãe dela ficou aperriada e chamou a polícia. 

A polícia não ajudou a mamãe achar a filha. A mamãe pediu 
então ajuda para a tia. A tia também tinha escutado a menininha. 
A tia ligou para o pai dela. O pai foi salvar a filha dele. O papai 
conseguiu salvar a filhinha. 

Fim da história. 

Edinan Menezes da Paz

A HISTÓRIA DO LOBISOMEN
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Na hora o lobisomem puxava seu vestido e quanto mais ela 
gritava, mais o lobo ficava furioso. 

Então um senhor escutando os gritos da mulher, logo foi pegar 
sua enxada preta. Com pressa correu e viu sua filha em uma 
árvore gritando. Sua filha se chamava Miraci e nunca na sua vida 
ele viu sua filha tão assustada e também nem um cachorro 
grande daquele jeito mordendo.

Ele não aceitando isso foi até lá perto. Ele deu uma enxadada 
nele e ele o matou. 

Quando o lobisomem caiu no chão ele se transformou em 
homem de novo e a Miraci desceu da árvore onde ela estava, aí 
ela viu o pai dela, o Lúcio. E quando olhou para o lobisomem ela 
viu que era o seu marido Durval, ela chorou muito, mas aguentou 
e foi embora para a casa. 

Aniandra de Sousa

O LOBISOMEN DO CAUSO

Certo dia um homem e sua mulher foram para feira comprar 
algumas frutas. Depois de terem comprado tudo eles foram para 
casa deles, jantaram e depois foram dormir.

O homem, que se chamava Durval, ficava para lá e para cá 
passando mal, foi ficando peludo e mais peludo. De repente ele 
virou um lobisomem e saiu da sua casa furioso.

Queria comer carne e foi à caçada. Bom o resultado, ele comeu 
um bom pedaço de carne e depois se transformou em homem 
de novo.

Até que um certo dia ele saiu com sua mulher e era de noite, ele 
viu a lua cheia e pediu para sua mulher para ir ao mato, então ele
foi para lá e virou um lobisomem. 

Ele estava com tanta fome que foi atrás de sua mulher e ela viu 
uma coisa preta saindo do mato chegando perto, com cheiro de 
enxofre, foi chegando mais perto, e ela foi querendo cada vez 
mais saber o que era aquilo. 

Quando ele olhou para ela, já avançando, saiu correndo. Quando 
olhou para frente viu uma árvore e logo tratou de subir.

Com muito medo, gritou socorro:

— Alguém me ajude!
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O CACHORRO CORAJOSO

Era uma vez um cara que vivia deixando seu filho com um 
cachorro, que vivia protegendo seu filho. 

O povo falava que ele era doido por deixar seu filho com um 
cachorro.

Um belo dia ele foi trabalhar. Quando chegou seu cachorro 
estava todo ensanguentado e ele pensou que o cachorro tinha 
matado o filho dele. Ele ficou furioso e matou o cachorro. 

Quando entrou na casa ele viu uma onça lá, o cachorro tinha 
matado a onça. O filho dele estava vivo. Ele ficou arrependido.   

Francisco Augusto Gomes Ribeiro 

O MONSTRO DO MAR

Num belo dia um pescador foi pescar à meia noite e seus amigos 
não quiseram ir, pois lá havia um monstro horrível que fazia sopa 
de pescador.  Ele disse que ele não acreditava nessa coisa de 
bicho que arrasta gente para dentro do mar. Então, mesmo assim 
ele foi. Quando chegou e foi pescar, encontrou o monstro cheio 
de escama e ele ficou tremendo de medo. Arrancou a faca de sua 
cinta e lutou com o monstro e, de repente, o monstro caiu no 
chão, ele olhou para frente e seus amigos tinham atirado no 
monstro e ele agradeceu a todos.

 

Iago Vilarim Ferreira  
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São músicas antigas e muito 
bonitas que podem contar 
muitas verdades.

Francisco Augusto Gomes Ribeiro

É uma música que a gente 
aprende muitas coisas.

Edinan Menezes da Paz

É uma expressão feita por viola 
e é feita pelos caipiras, 
também é muito importante 
para as pessoas.

Ruan Kenedy

Cleyffas Oliveira Rodrigues

Um belo dia eu fui para a fazenda da minha tia, estava quase 
toda a minha família lá.
Depois do almoço minha tia me disse:

— Vamos na represa? 
Nós concordamos, eu, minhas duas tias e minha avó.
Estávamos passando perto de um tanto de nelores quando 
minha avó falou:

— Fica calada para elas não perceberem que nos estamos 
aqui.
Só que a minha tia falou bem alto e elas escutaram e vieram igual 
aqueles “bedibois arrupiadas” com a mão no bolso.
Cê besta sô! Nós saímos tudo correndo, só via mulher correndo 
de um lado para o outro. Eu saí gritando e subi no pé de 
laranjeira. Nós ficamos quietinhas aí as vacas foram embora. Nós 
descemos da árvore e eu falei:

— Gente, está tudo bem? 
— Fora o susto, está tudo bem.
— Cadê minha tia e minha avó?

 Quando eu olhei para cima, minha avó, com aquela idade, estava 
lá em cima da árvore.

— Vó, desce daí!
— Só se as vacas tiverem ido embora.

Thaís Clemente Duarte

O QUE É MODA DE VIOLA?AS VACAS LOUCAS
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A barata diz que tem um perfume bem cheiroso
É mentira da barata, ela passa água de esgoto
Ah ra ra, ia ro ró, ela passa água de esgoto

A barata diz que tem um carro que é blindado
É mentira da barata, o pneu tá até furado
Ah ra ra, ia ro ró, o pneu tá até furado

A barata diz que tem uma banda de roqueiro
É mentira da barata, ela não tem nem o pandeiro
Ah ra ra, ia ro ró, ela não tem nem o pandeiro

A barata diz que fez uma torta de avelã
É mentira da barata, não faz nem a de maçã
Ah ra ra, ia ro ró, não faz nem a de maçã
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Silvério Silva, Hiago Kauhã Vieira de Jesus, Kassandra Cristina Gregório Moreira, Luana Silva Vieira, 

Maria Gabriella Rodrigues Neves, Márcia dos Santos Souza, Pablo Júnior Rodrigues, Vanusa 
Santana Neves, Wilson Alexandre Vieira Xavier

Luiz Fernando Camargos de Oliveira Cleyffas Oliveira Rodrigues

*A BARATA DIZ QUE TEM
*Adaptação de uma brincadeira cantada de domínio público, a partir de uma brincadeira das 
crianças com rimas

A barata diz que tem uma asa bem brilhante
É mentira da barata, não tem nem desodorante
Ah ra ra, ia ro ró, não tem nem desodorante

A barata diz que tem uma tiara de ouro 
É mentira da barata, ela tem muito piolho
Ah ra ra, ia ro ró, ela tem muito piolho

A barata diz que tem um bonito violão
É mentira da barata, ela tem é um sanfonão
Ah ra ra, ia ro ró, ela tem é um sanfonão

A barata diz que tem um vestido bem bolado
É mentira da barata, ela tem é um desfiado
Ah ra ra, ia ro ró, ela tem é um desfiado

A barata diz que tem um caderno caprichado
É mentira da barata, ela tem é um rasgado
Ah ra ra, ia ro ró, ela tem é um rasgado

A barata diz que tem um bocado de ursinho
É mentira da barata, o ursinho é do vizinho 
Ah ra ra, ia ro ró, o ursinho é do vizinho
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ADIVINHAS

O que é o que é?
Tem pés de porco, tem cheiro de porco, tem nariz de porco, mas 
não é porco?
R: É a porca. 

Guilherme Fernando Silvério Silva

O que é o que é?
É redondo, tem um buraco no meio, tem que manter sempre 
limpinho e, eu tenho certeza, que você já deu ou vai dar para 
alguém? 
Ah! E emite um som?
R: CD.

Hiago Kauhã Vieria de Jesus

O que é o que é?
Tem quatro pés esperando quatro pés, mas quatro pés não veio e 
quatro pés voltou?
R: O gato esperando o rato em cima da mesa, o rato não veio, o 
gato voltou.

Antônio Carlos de Sousa Alves

O que é o que é?
Você se vê, mas não é espelho?
R: Foto.

Hiago Kauhã Vieira de Jesus

PARLENDAS

Um, dois, baião de dois
Três, quatro, comer calado
Cinco, seis, pãozim francês
Sete, oito, catar piolho
Nove, dez, vai na bica lavar os pés

Louro 
Moreno
Careca
Cabeludo
Rei
Ladrão
Polícia
Capitão
Estrelinha do meu coração
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Maryana diz: Maryana diz: 

Maryana diz: Maryana diz: 

Maryana diz: 

Maryana diz:

Maryana diz:

Maryana diz: 

 oi luan, como vc precisa vir 
vc tá? um dia pra vc ver

uai, parece ser oi maryana to 
legal mesmo...bem,e vc?

ou, nossa to otima...
turma tá terminano de faze 
um livro q vai ta na ou preciso te 
biblioteca nacional e a gente contar uma coisa irada!!!!
vai sair em jornais e revistas 
na televisão... Em vários me conta, to 
lugares... vamos ser curioso.....
descobertos....

 vc conhece o 
 nossa é irado projeto ideias incontidas?

mesmo...
naum, mas já ouvi 

 a gente tb  vai falar desse trem aí;
conhecer um autor famoso e 
vamos conversar com ele,lá a gente faz 
uma pessoa que eu nunca várias coisas, mexe no 
imaginei que ia conversar...computador, lancha, escreve 
vai ter uma festona a gente textos, pega livros pra ler,
vai dar autógrafos pras ou é muito bom!
pessoas 

Luan diz: Luan diz: 

Luan diz:

Luan diz:

Luan diz: 

 

B@TE-PAPOO que é o que é?
A mãe é verde, a filha é vermelha, a mãe é danada e a filha é 
fogosa?
R: Pimenta malagueta.

Elenice dos Santos Cerya

O que é o que é?
Foi feito para bater, mas não bate?
R: Pandeiro.

Hiago Kauhã Vieira de Jesus

O que é o que é?
Tem no café, mas não bebe, tem no bolo, mas não come e se 
você tentar comer não consegue?
R: Fumaça.

Guilherme Fernando Silvério Silva

O que é o que é?
De noite fica fora de casa e de dia fica dentro?
R: A Vassoura.

Maria Gabriella Rodrigues Neves

O que é o que é? 
O tempo todo leva chute, mas nunca reclama?
R: Bola de Futebol.

Wilson Alexandre Vieira Xavier
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to até me imaginando 
naquela festa....aiai

 que dia vai ser esta 
festona?

 em novembro 

 vc tá 
convidado, quer ir?

com certeza não 
posso perder vc lá
vou levar papéis para me 
darem autógrafos....

depois a 
gente fala mais...

 então tchauuu 
amiga

 te espero na 
festa ta....

bjossssssssss

bjosss 
também..................................

Luan diz:

Luan diz: 

Luan diz:

 

Luan diz: 

Maryana diz:

Maryana diz:

Maryana diz: 

Maryana diz:

Maryana diz: 

Mariana Pereira de Faria
Daiane Borges Rodrigues dos Santos, Ellen de Paula Martins Vieira, Helisângela Teodoro Lemes 

Vicente, Jéssica Nascimento Nery e Rayelle Rocha Gonçalves

88 89



to até me imaginando 
naquela festa....aiai

 que dia vai ser esta 
festona?

 em novembro 

 vc tá 
convidado, quer ir?

com certeza não 
posso perder vc lá
vou levar papéis para me 
darem autógrafos....

depois a 
gente fala mais...

 então tchauuu 
amiga

 te espero na 
festa ta....

bjossssssssss

bjosss 
também..................................

Luan diz:

Luan diz: 

Luan diz:

 

Luan diz: 

Maryana diz:

Maryana diz:

Maryana diz: 

Maryana diz:

Maryana diz: 

Mariana Pereira de Faria
Daiane Borges Rodrigues dos Santos, Ellen de Paula Martins Vieira, Helisângela Teodoro Lemes 

Vicente, Jéssica Nascimento Nery e Rayelle Rocha Gonçalves

88 89



Mas as páginas adormecidas,
Há tempos fechadas, teimam em acordar,
Trazendo nas letras as marcas da vida,
Que não queremos relembrar.    

Verdades reveladas nas noites, escondidas,
Infância sofrida, vasos quebrados de cristal.  
Esperanças no tempo, perdidas...
Sonhos de criança esquecidos no quintal.   

João Batista Goulart

João Batista Goulart é professor da rede municipal e estadual de ensino de Uberlândia desde 
2000. Atua na Superintendência Regional de Ensino como analista educacional no 

acompanhamento dos projetos realizados nas escolas da rede. 

No acompanhamento do Projeto Ideias Incontidas em 2011, ele percebeu que a vivência literária e 
a consequente produção coletiva de uma obra configuram-se como oportunidades inéditas e 

interessantes para alunos de escolas públicas, complementando sua formação e contribuindo, 
inclusive, para o sentido de pertencimento e o aumento da autoestima dos participantes, crianças 

e adolescentes da periferia da cidade com restrito acesso a bens culturais.

Em função de seu envolvimento com as ações realizadas, foi convidado para registrar nessa obra 
feita a várias mãos, suas percepções quanto a esse processo formativo feito com a arte.

ANJOS NO QUINTAL

Da vida não posso dizer,
Que levarei apenas o que me convém.
Ela é como um livro de romance,
Que se toma emprestado de alguém.

Cada capítulo são pedaços de vidas   
Jogados no vento ao acaso. 
Encontros solitários, despedidas, 
Páginas viradas no tempo com cuidado.

O futuro nos espera logo ali à frente,
Nas páginas não lidas, vistas de perto,
Brincando e zombando da gente,
Como a rir do nosso futuro incerto.

De repente, raios coloridos cruzam o céu,
Tempestades de luzes no amanhecer,
Delírios rasgam d'alma escura o véu,
Tudo é lindo quando se quer viver. 

Luzes de neon iluminam a noite escura,
Pétalas de rosas se espalham pelo chão,
Anjos celestes brincam na atmosfera,  
A felicidade parece estar na palma da mão.
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Esta obra foi composta em Myriad Pro e impressa em papel reciclato 
pela Gráfica Scanner em novembro de 2011.
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