O Outro Brasil Que Vem Aí
Autor: Gilberto Freyre
Ilustrações: Dave Santana
Faixa Etária: A partir de 10 anos
Formato: 21x28cm
Além de se consagrar como um estudioso da história e da cultura brasileiras,
Gilberto Freyre também dedicou-se à poesia. É bem verdade que aquele que
se dedica a ler com atenção seus livros pode perceber o dom literário do
sociólogo, cuja habilidade na escrita torna atraentes os temas que aborda em
seus estudos.
O outro Brasil que vem aí é um poema de autoria de Gilberto Freyre que agora
é publicado pela Global Editora numa primorosa edição ilustrada por Dave Santana. O poema
de Freyre traz a defesa das singularidades nacionais que estão presentes em seus textos
sobre a formação da sociedade brasileira e é uma amostra do dom literário que o sociólogo
possuía.
O poema, além de ser uma aula sobre a brasilidade, é um fragmento de esperança lançado
pela pena de Gilberto Freyre.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a história
1. O título do livro de Gilberto Freyre é O outro Brasil que Vem Aí, e conta com
ilustrações magníficas.
a. Em sua opinião, o poema do autor passa que visão do Brasil? Explique seu ponto
de vista.
b. Em sua opinião, qual pode ser uma ilustração do poema? Justifique sua escolha.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1.
2.
3.
4.

Leia em voz alta o poema.
Discuta com seus colegas as ideias do autor sobre o Brasil.
Em uma caixa decorada, coloque objetos que simbolizem o conteúdo do poema.
Escolha uma estrofe e acrescente mais alguns versos, respeitando o conteúdo do
poema.
5. Construa, com materiais disponíveis na escola, uma árvore. Pendure palavras que
representem o que você e seus colegas pensam sobre o Brasil e o povo brasileiro.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a
interdisciplinaridade
1. Pesquise para conhecer Gilberto Freyre. Com as informações, monte um painel.
2. Faça uma pesquisa e conheça a Fundação Gilberto Freyre.
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3. Pesquise para conhecer Dave Santana. Escolha outro livro ilustrado por ele e
divulgue.
4. Crie cartões postais com imagens do povo brasileiro.
5. Pesquise para conhecer outros poemas e/ou músicas que falem do Brasil ou do povo
brasileiro.

Regina Maria Braga
Assessora Pedagógica
reginabraga@globaleditora.com.br

PROJETO DE LEITURA
O OUTRO BRASIL QUE VEM AÍ

