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Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre
Escola da Mata Atlântica

Apoio:

  Realização:  

Patrocinio:

A Equipe Pedagógica Escola Estadual Municipalizada Vila Silva Jardim.

O projeto Resgate Cultural mexeu muito com nosso grupo escolar. 
Quando começamos a pensar nas brincadeiras, brinquedos, histórias, 
músicas, anedotas e causos dos tempos remotos, que aos poucos vão se 
perdendo com os avanços da tecnologia, logo pensamos também na nossa 
infância e adolescência aqui em Aldeia Velha e nesta escola também.

Ao apresentar aos alunos o projeto, percebemos o entusiasmo dos 
mesmos. Todos tinham algo a compartilhar. A Escola Vila Silva Jardim mais 
uma vez foi presenteada com este maravilhoso   projeto. Toda semana nos 
reunimos para planejarmos as nossas aulas e atividades do Pontinhos.
A cada dia surgia uma novidade. Tivemos a visita de profissionais de 
diversas áreas compartilhando suas experiências de vida e também 
enriquecendo nossas aulas.

E é assim que vamos construindo a escola que sonhamos, valorizando os 
saberes e práticas da comunidade que vivemos e colaborando para que 
nossas raízes se mantenham vivas e gerando bons frutos.

Ca u s o do Bodi  e a On ç a
                        

  O bodi ia fazer uma casa, de dia foi preparar o terreno. 
A noite, a onça que tinha tido a mesma idéia, chegou e achou o lugar limpo 
e disse: - Deus está me ajudando, porque achei o terreno pronto. Já que 

encontrou o terreno arrumado, colocou os istei.
O bodi passou no outro dia e achou os istei no lugar, falou: - Deus está me 

ajudando! Foi e colocou o telhado para o outro dia colocar as paredes. 
A onça chegou de noite e disse: - Deus está me ajudando! E foi fazê a tarimba.
Quando voltou no outro dia, achou o bodi dormindo na tarimba e disse: - Eu fiz a 

casa! E o bodi disse: - Ah, Sá Onça, eu também fiz!
Então eles combinaram de dormi de dia, e o outro dormia à noite. Também 

combinaram de um matar a caça e o outro limpar, um belo dia a onça matou uma 
cabra e trouxe. O bodi achou difícil limpar a própria espécie, mas era o trato deles.
Um dia o bodi tava descendo uma mata e achou uma onça que tinha sido ferida por 
um caçador, mas morreu longe dele. O bodi trouxe a onça morta entre os chifres e 

a onça ficou meio chateada. 
E perguntou: - Sô Bodi, como fez isso? E o bode respondeu: Quem se aproxima 

de mim e chera minhas barbas, cai morto.
     Bom, a onça ficou temerosa e até hoje a onça não pega o bodi. 

        Entra por uma porta e sai pela outra, quem quiser, que conte outra.

História contada pelo Mestre Griô Milton Machado e registrada pelo Aprendiz Griô Sávio Rodrigues

 Coordenaçao de pesquisa de conteúdo: Tadzia Maya, Taina Mie Seto Soares, Carlos 
Henrique Nicolau da Silva (Curumim), Ivane Gouveia e Mara Dalila de Araújo Lemos. 

Gravação, Edição e Finalização: Surian dos Santos. 
Desenho Gráfico (Inkscape): Julia Botafogo. 

Capa: Catherina Romanelli.  
Ilustrações:  Pabllo. 

Grupo Gestor da Escola da Mata Atlântica: Julia Grillo Botafogo, Surian dos 
Santos,Tadzia de Oliva Maya e Tainá Mie Seto Soares.   

Colaboradores: Milton Machado (Mestre Griô) e Argeu Peclat. 
Aprendizes Grio:   Savio Rodrigues e Rayanne Gouveia.  

Professoras envolvidas no Projeto: Maria Lúcia Neves de Araújo, Vaiga Rodrigues da 
Fonseca Heringer, Juliana do Espírito Santo de Sá,  Scheila Lemos de Araujo Brust, 

Jocilene Cordeiro de Andrade e Ohana.
Cantigas de Roda Prof. Scheila (Turma: 4 ano) e Prof. Ohana (Turma Infantil)  

Vozes: Ana Lara Boy da Silva, Charles Wenderrosck Cadete, Dayana do Nascimento Soares, 
Jaiani Rodrigues Heringer, Jhonata Rosa da Conceição, Karine Carvalho da Silva, Keren 
Dias Gomes, Marcelly Cristina de Freitas Amorim e Vanderson Dias da Silva.  Violão:  

Matheus Ribeiro Lemos. 
Vozes Turma Infantil: Eduardo Pinheiro, Emelly Fonseca, Estefani Neves, Estela Santana, 
Jonatas Debruim, Kamily Antunes, Lorena Batista, Otávio Cordeiro, Sarha Castro, Tayná 

Debruim, Pedro Lucas Mendes e Yasmim Monteiro.   
Resgate das histórias Prof. Lúcia (Turma: 5 ano) 

Cristal da Silva Monteiro, João Miguel Salvatter Silva, Jorge Junior Monte Belo 
Ferreirodrigues Netto, Luciana Miller de Barros, Luciano Rodrigues Netto, Luiz Gustavo 
Joanes Vieira, Mateus Monte Belo Ferreira, Pedro Henrique Thulher Lobo, Vanessa Gomes 

Almeida e Viviane Macharet Demberg  
Foto Novela Menina Bonita do Laço de Fita Prof. Juliana 

Fotografias e montagem:  Julia Botafogo. 
Faixas Bônus (Banda Brejo): O quê que tu quer de mim? Letra: Diego Chabalgoity e 
Maximiliano Egger. Música: Diego Chabalgoity. Curió Letra e música Maximiliano Egger 

(Maquinho) Guitarra: Adriano Pereira. Baixo: Diego Chabalgoity. Voz e violão: Maximiliano 
Egger (Maquinho). Voz: Honarair SchulerZabumba e triângulo:  Eros Junior (Dodô). 

Participação especial: Violão de 12 cordas - Marcelo Minto
Contadores de Histórias convidados: Fabio Simoẽs, Kika Farias e Monica Botafogo. 

Agredecimentos especiais a Honarair Schuler e Marquinhos Tostes.  
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7) O coelho saiu dali e tomou tanto cafe que perdeu o sono e passou a noite toda 
fazendo xixi. Mas não ficou nada preto.

8) - Menina bonita do laco de fita, qual o seu segredo para ser tao pretinha? A 
menina não sabia mas inventou: - Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba 
quando era pequenina.

9) O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo feito 
jabuticaba. Mas não ficou nada preto.

10) Então ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez: - Menina bonita do 
laco de fita, qual o seu segredo para ser tao pretinha? A menina não sabia e… Jã ia 
inventando outra coisa, uma historia de feijoada, quando a mãe dela que era uma 
mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: - Artes de uma avo preta que ela 
tinha… Ai o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia 
estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre e com os pais, os 
tios, os avos e ate os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda 
que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta pra se casar.

11) Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, 
que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando…

12) E tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho quando desanda a ter filhote não 
para mais! Tinha coelhos de todas as cores, branco malhado de preto, preto malhado 
de branco e ate uma coelha bem pretinha.

13) Jã se sabe a afilhada da tal menina bonita que morava na casa do lado. E quando 
a coelhinha saia de laco colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que 
perguntava: Coelha bonita do laco de fita, qual o seu segredo para ser tao pretinha? 
E ela respondia: - Conselhos da mãe da minha madrinha.

Receita de Dona Marta do Mach

are
t

Para dor de cabeça, gripe, febre e constipação:

6 folhas de pitanga
3 folhas de laranja da terra
½ xícara de chá de açúcar

150 ml de água fria

Preparo:

Em uma vasilha coloque o açúcar, as folhas de pitanga e laranja. 
Coloque no fogo até o açúcar ficar igual à um caramelo. Jogue 

água e está pronto o chá.

Beber bem quente e é apenas uma porção.
“Isso é tiro e queda.”

Aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela.”

Ó 
nós aí de novo!

É com imenso prazer que a Escola da Mata Atlântica apresenta o seu 
II Almanaque da Cultura Caipira. Depois de mais um ano de muito 
trabalho, colocamos nas ruas outro elemento que esperamos possa somar 
na valorização das culturas dos campos e das roças, que apesar de 
todos seus conhecidos problemas, continuam nos alimentando dia após 

dia. De primeiro, nossa proposta foi reviver a nossa querida Aldeia Velha 
por meio de histórias e cantigas presentes nas lembranças de nossos 
mestres e recontadas pelas vozes das crianças. Para isso foi fundamental a 
parceria com a escola pública local e toda a comunidade escolar envolvida 
nas nossas artes e a qual somos muito gratos. Mas, conforme o bolo ia 
ficando pronto, percebemos que alguns ingredientes não podiam ficar de 
fora. O trabalho cotidiano do coletivo com a Casa das Sementes Livres e 
com o Ponto de Cultura Caipira nos envolvia também no trato com a 
horta, nas questões da terra, na fotografia, no desenho, na música local 
atual… Não tinha jeito! Só mesmo um segundo almanaque daria conta de 
tanta miscelânea. E aqui está ele. Esperamos que gostem. E que possam 
se juntar a nós nesta ciranda de tecer fios entre pessoas, entre 
projetos, procurando nas vozes dos antigos e das crianças, dos velhos 

e das moças, das avós e netos, do passado e do muderno, o que 
nos une e nos faz caminhar.                                                                                                                          Equipe EMA

”
Receita recolhida pela Aprendiz Griô 

Rayanne Gouveia.

Cantigas

Chicotinho queimado é muito 
bom

Quem olhar pra traz leva 
um beliscão

Chicotinho tá no pé, 
Eu acho que é chulé
Chicotinho tá na mão, 
Eu acho que é sabão

Chicotinho tá na cabeça, 
Eu acho que é piolho
Chicotinho tá na lata
Eu acho que é barata

Chicotinho 
queimado 

O c
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A Barata
A barata diz 
que tem

Sete saias de filó.
É mentira da barata,
Ela tem é uma só.

Ah! Ah! Ah!
Oh! Oh! Oh!

Ela tem é uma só!
A barata diz que tem

Um anel de 
formatura.

É mentira da barata,
Ela tem é a casca 

dura.
A barata diz que tem
Um sapato de fivela.
É mentira da barata,
O sapato é da mãe 

dela.
A barata diz que tem
O cabelo cacheado.
É mentira da barata,

Ela tem côco 
rapado.

O cravo brigou com a 
rosa

Debaixo de uma sacada
O cravo saiu ferido

E a rosa despedaçada.
O cravo ficou doente
A rosa foi visitar

O cravo teve um desmaio
E a rosa pôs-se a 

chorar.
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