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I BIENAL DE LUDICIDADE – DIVERSIDADE: VIVÊNCIAS NO BRINCAR 

 

PALESTRA: "DIVERSIDADE E INCLUSÃO PELA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS" 

Gerência: 
Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e das Oficinas 
Pedagógicas - GETOP 

Público-alvo: 
Profissionais da Educação: servidores da SEEDF, Instituições Conveniadas, Educador Social e Comunidade 
Interessada. 

Critérios de seleção: Ordem de Inscrição  

Data  25/10/2018 

Horário  Das 14h às 15h30    

Numero de vagas  500 

Palestrante Rosana Mont’Alverne 

Minicurrículo 

 

 

Rosana de Mont' Alverne é natural de Três Corações (MG), mas radicou-se em Belo Horizonte, onde 
reside e trabalha. É Bacharela em Direito e Mestre em Educação pela UFMG. Também é Especialista em 
Arte-Educação: da palavra oral à escrita pela PUC MG. É Contadora de Histórias profissional, já tendo 
participado de inúmeros festivais nacionais e internacionais de Narração de Histórias. Fundadora do 
Instituto Cultural Aletria (2005),que é Editora de Literatura Infantil e Juvenil, Produtora Cultural e Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento de Contadores de Histórias e Mediadores de Leitura. Organizadora dos 
livros “Uma História para Contar” – coletânea de contos da tradição oral mineira (2004); “Histórias que 
ouvi, histórias que vivi: o lado inusitado e pitoresco da Justiça Mineira” (2005); "O Segredo da Caixa" 
(2006) e “Feira de Histórias” (2008). É coorganizadora dos livros "Machado Presente", coletânea de 
contos selecionados e comentados de Machado de Assis (2008); "Júlia Presente", contos de Júlia Lopes 
de Almeida (2009) e “Lima Presente”, contos de Lima Barreto, todos as três obras do Grupo de Pesquisa 
e Extensão da Faculdade de Educação da UFMG denominado Literatura para Educadores (LIED). É 
autora de “Meu pai é uma figura” (livro selecionado pela FNLIJ para integrar o Catálogo da Feira de 
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Bologna 2012); “O ovo amarelinho da galinha do vizinho” (adotado em escolas de todo o país) e “Todas 
as cores de Malu” (adotado e publicado no México pelo Ministério da Cultura daquele país), todos pela 
Aletria Editora.  Rosana é Diretora de Relações Institucionais da LIBRE – Liga Brasileira de Editoras; 
Conselheira titular do segmento Literatura do CONSEC – Conselho Estadual de Cultura e Política 
Cultural de Minas Gerais; Coordenadora-Geral, pela sociedade civil, do PELLLB MG - Plano Estadual 
do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais e Presidente da Câmara Mineira do Livro 
(segundo mandato consecutivo). 

Apresentação da Palestra 

Numa sociedade cada vez mais acelerada, somos bombardeados diariamente com linguagens bastante 
empobrecidas de sentidos. A boa literatura e a arte narrativa, assim como a música e outras expressões 
artísticas, podem nos reconectar com a apreciação ética e estética da arte em sua dimensão questionadora da 
realidade que nos cerca. Todos merecemos lugar no mundo e é pela via da arte que podemos compreender e 
assimilar essa verdade universal. Nos grandes centros urbanos onde prepondera a lógica da violência, da 
exclusão e do preconceito, a arte de contar histórias se apresenta como um bálsamo que permite aprendizados 
sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, devolvendo-nos a capacidade de ver além do óbvio. A oficina propõe a 
reflexão sobre esse processo alienante que atualmente vivemos e como podemos redescobrir nossa humanidade 
e nosso lugar por meio das histórias tradicionais dos povos. 
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