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APRESENTAÇÃO

Através da parceria entre as Redes de 
Educação do Ensino Básico e as Insti-
tuições de Ensino Superior, o Progra-
ma de Desenvolvimento Educacional 
– PDE – oportuniza aos professores 
do Ensino Básico do Estado do Paraná 
retornar à universidade para aperfei-
çoar sua prática docente por meio do 
contato com diversas atividades teóri-
co-práticas acadêmicas.
Infere-se ainda que a proposta do 
programa PDE também permite que 
aconteça a valorização da educação no 
Estado do Paraná na medida em que 
contribui com o processo de formação 
continuada do professor, oportunizando 
a ele aprofundar seus conhecimentos. 
O documento que regulamenta o pro-
grama PDE respalda-se na Lei comple-
mentar 103, de 15 de março de 2004, 
Capítulo VII:

Ressalta-se que o material produzido 
neste caderno pedagógico apresenta-
-se como resultado parcial dos estudos 
desenvolvidos no PDE, e manifesta-
-se como requisito para a aplicação do 
Projeto de Implementação Pedagógica 
na escola.
Para elaboração deste material, colo-
camos em apreciação os diálogos e 
as reflexões que ocorreram durante as 

Art. 20: Fica instituído, no âmbito 
da Secretaria de Estado da Edu-
cação do Paraná, o Programa de 
Desenvolvimento Educacional – 
PDE, destinado ao professor, com 
objetivo de aprimorar a qualida-
de da educação básica da rede 
pública estadual, de acordo com 
as necessidades educacionais 
e socioculturais da comunidade 
escolar. (PARANÁ, 2010).

reuniões pedagógicas e os conselhos 
de classe acerca do trabalho que o 
Colégio Estadual “Attílio Codato” tem 
desenvolvido, sempre com vistas à 
melhoria da qualidade pedagógica do 
processo ensino aprendizagem.
Os debates realizados pelo corpo 
docente e pela equipe pedagógica do 
Colégio Estadual Attílio Codato, estão 
fundamentados no PPP da Escola, no 
qual são consideradas as dificuldades 
e as defasagens apresentadas pe-
los alunos no que concerne à leitura, 
à interpretação dos enunciados e à 
construção dos conceitos básicos 
trabalhados nas diversas disciplinas 
escolares.
É essencial pontuar ainda que tam-
bém fazem parte das discussões 
realizadas por esse grupo, análises 
que se baseiam nos dados do es-
tabelecimento de ensino, no que se 
refere aos resultados das habilidades 
de leitura, divulgados pelos sistemas 
de Avaliação da Educação como: 
a Prova Brasil, o Saeb (Sistema de 
Avaliação da Educação Básica) e o 
Pisa (Programa Internacional de Ava-
liação de Estudos). O grupo também 
tem analisado e discutido o resultado 
parcial e final da referida instituição, 
concernentes à aprovação e repro-
vação e aprovação por conselho de 
classe nos últimos anos.



AS OFICINAS DE LEITURA

Este material pedagógico apresenta uma metodologia voltada para a formação continu-
ada dos profissionais da educação, almejando contribuir para que se instale no cotidiano 
escolar a prática permanente da leitura em todas as disciplinas.
O caderno pedagógico encontra-se organizado da seguinte forma. A implementação 
desta proposta totaliza 32 horas, distribuídas em seis oficinas de leitura. Cada oficina 
terá a duração de 4 horas, somando 24 horas práticas e 8 horas destinadas à pesquisa, 
à leitura e à elaboração do material pelo cursista.
A primeira oficina de leitura tem por objetivo discutir a proposta de intervenção, Experi-
ências de Leitura: possibilidades e aplicações, a fim de contextualizar a necessidade de 
se desenvolver na escola uma proposta pedagógica voltada para a prática leitora. 
Na segunda oficina, serão introduzidas a reflexão e discussão sobre a relevância da prá-
tica leitora e suas implicações no processo ensino aprendizagem, com vistas a ressaltar 
o papel mediador do professor nesse processo.
Dando sequência, nas oficinas três, quatro e cinco, o conjunto dos textos utilizados trata 
da questão específica da prática leitora em sala de aula. Propomos uma prática metodo-
lógica que se fundamenta na exploração do texto literário e no uso de estratégias a fim 
de criar situações em que os professores, a equipe pedagógica e os funcionários pos-
sam entrelaçar a leitura literária aos conceitos relevantes para a disciplina de Geografia.
Para finalizar, a sexta oficina tem como objetivo indicar uma coletânea de textos que 
podem ser utilizados em sala de aula, incentivando a prática leitora por meio da integra-
ção entre a Literatura e a Geografia. Esta oficina também pretende abrir espaço para a 
reflexão e discussão dos pontos positivos e negativos da proposta de implementação 
apresentada neste caderno pedagógico, com vistas a elencaras possíveis alterações 
que possam favorecer sua viabilidade e aplicabilidade.

Ao tratar desse assunto, o corpo 
pedagógico e docente do Colégio 
Estadual “Attílio Codato” traz a se-
guinte indagação: Quais as ações 
necessárias para que a prática da 
leitura se efetive concretamente 
no contexto escolar? 
Para tentar responder a essa 
questão, a proposta de interven-
ção deste caderno pedagógico foi 
elaborada e organizada para ser 
implementada por meio de ofici-
nas de leitura, tendo como público 
alvo os docentes, a equipe-peda-
gógica e os funcionários da insti-
tuição selecionada para aplicação 
do trabalho.

Os levantamentos e as discus-
sões a cerca dos dados anali-
sados despertaram certa inquie-
tação na equipe pedagógica e 
nos docentes da escola, pois o 
conjunto dos resultados dessas 
informações demonstram que 
há uma deficiência em relação à 
prática e à função do ato de ler 
por parte dos discentes. Conco-
mitantemente, este grupo vem 
refletindo e discutindo também 
a importância de se investir em 
ações que contemplem o incen-
tivo à prática leitora em todas as 
áreas do conhecimento.



PRIMEIRA OFICINA DE LEITURA
Conhecendo o Projeto de Implementação

A proposta metodológica apresentada neste caderno pedagógico parte de algumas 
premissas sobre a prática leitora baseadas na realidade do cotidiano da escola a 
qual o projeto será implementado. A ideia é refletir e discutir as possíveis contribui-
ções da prática leitora no processo ensino aprendizagem, considerando todas as 
disciplinas. Sendo assim, a leitura não deve ser responsabilidade apenas do profes-
sor e da disciplina de Língua Portuguesa.
No entender de Kleiman e Moraes (1999, p. 16), “[...] todo professor é formador e 
também professor de leitura”. Nessa perspectiva, a leitura pode ser utilizada como 
um instrumento de contribuição para o professor de Geografia, na medida em que 
o conteúdo literário retrata uma espacialidade específica, permitindo que o aluno 
observe, analise, crie, produza, argumente e interprete a sua realidade vivida.

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

REFERENCIAL TEÓRICO

O PROFESSOR COMO MEDIADOR DA PRÁTICA LEITORA

Promover a socialização e a integração entre os participantes do grupo;
Expor a justificativa, os objetivos e a metodologia que norteiam este caderno 
pedagógico;
Relacionar as possíveis experiências de leitura que os participantes possuem 
com o trabalho da prática leitora em sala de aula;
Favorecer o aprofundamento teórico-metodológico do tema;
Estimular o grupo para a participação nas oficinas de leitura.

Atualmente a leitura vem sendo objeto de preocupação de vários segmentos da 
sociedade, dentre eles a instituição escolar. Nesse espaço é comum a presença de 
debates que envolvam a deficiência dos alunos no que se refere à expressão oral e 

escrita, à ausência do hábito da leitura e às dificuldades para se 
interpretar um texto.
Conforme ratifica Britto, a expansão dos meios de comunicação e 

o acesso à informação não garantem ao indivíduo adquirir um conhe-
cimento sistematizado. Corroborando as ideias do autor, percebe-se 
que a leitura apoiada no senso comum, divulgada pela mídia, nem 
sempre estimula a formação crítica, ao contrário, gera a ilusão de 
crescimento. Segundo Britto (2009, p. 197) é no ambiente escolar 
que a aprendizagem vai acontecer “[...] de forma sistemática, com 

objetivos e métodos definidos.” 
Sendo assim, para que o processo de aprendizagem se 
efetive por meio da prática leitora, cabe ao professor o papel 
de mediador, contribuindo com estratégias e intervenções 



adequadas que ajudem na formação do aluno leitor. 
Nas palavras de Barbosa e Barbosa(2007, p. 11), o professor mediador se apresenta 
como “[...] alguém que toma o texto como um monumento que precisa ser explorado, 
olhado, analisado [...]” com o intuito de torná-lo um instrumento de aprendizagem.
Compartilhamos, também das ideias de Silva e Martins (2010), quando inferem que 
o papel do professor e de outros mediadores mostra-se primordial desde o momento 
da seleção dos textos e materiais de leitura até o planejamento da leitura e a organi-
zação do tempo pedagógico.
De acordo com estes mesmos autores, algumas perguntas podem ajudar o profes-
sor a planejar e organizar as atividades da prática leitora em sala de aula. Dentre 
elas, destacamos as seguintes:

Dando continuidade ao pensamento de Silva e Martins (2010, p.37), ressaltamos 
que “[...] o processo de formação de leitores é também um processo de formação 
para a percepção do mundo – a partir dos textos escritos e para além deles.” Sendo 
assim, na medida em que o professor faz uso da leitura como ferramenta que pro-
move o conhecimento, também pode despertar no aluno a motivação para outras 
fontes de leitura que condigam com o seu interesse.
Sugerir um trabalho com os textos literários em sala de aula pode parecer uma atitu-
de destituída de originalidade, uma vez que estamos acostumados com a presença 
de textos literários na escola. No entanto, o espaço que a Literatura ocupa em sala 
de aula, ao passar pelo processo de mediação do professor, adquire novas significa-
ções. 
Vale mencionar, ainda, que o professor mediador, ao solicitar aos alunos que ex-
traiam uma informação do texto, oferece caminhos ao aluno no decorrer da prática 
leitora, aumentando as possibilidades para que ele consiga questionar, analisar e 
relacionar os mecanismos pelos quais o texto foi construído. Nesse contexto, Leal e 
Albuquerque (2010, p. 94) expõem que:

Conforme relatamos até aqui, ao realizar o exercício da prática leitora, torna-se pos-
sível propor alternativas metodológicas que venham ao encontro das necessidades 
educativas, dispondo-se, desta forma, a oferecer atividades que permitam estabele-
cer laços entre o espaço local e o meio social.
Em outras palavras, é pertinente que se realize no ambiente escolar um trabalho que 
privilegie o desenvolvimento da habilidade comunicadora, o que implica consumar a 
parceria entre a prática leitora e o processo ensino aprendizagem.

[...] Qual é o meu objetivo ao escolher este texto para esta turma? O que 
espero dos meus alunos com a leitura deste texto? [...] Qual a relação 
deste texto com o projeto pedagógico da escola ou com o meu próprio 
projeto para esta turma? Minhas escolhas levam em consideração os 
interesses dos meus alunos? Que relação pretendo estabelecer, em aula, 
entre o texto e o mundo que o cerca? [...]. (SILVA; MARTINS, 2010, p. 33)

[...] O professor, ao estimular o desenvolvimento dos modos de ler a 
obra literária, além de contribuir para a aprendizagem da literatura, 
ampliando o acervo textual de cada aluno, seus conhecimentos sobre a 
história da humanidade, os autores, os estilos, contribui para o desen-
volvimento pessoal, das subjetividades, do “ser no mundo”, promoven-
do, ainda, o desenvolvimento de estratégias de leitura que podem ser 
usadas em muitas e variadas situações de interpretação textual.



Entregar para cada participante uma etiqueta em branco; 
Solicitar que escrevam na etiqueta duas palavras relacionadas ao signifi-
cado do ato de ler;
Fixar as etiquetas preenchidas em uma cartolina, compondo um cartaz;
Sugerir ao grupo que crie um título para o cartaz;
Solicitar que um participante, voluntário, faça a leitura das palavras fixadas 
na cartolina;
Dar espaço para que o grupo discuta o resultado da união das palavras;
Intervir por meio do seguinte questionamento: Estas palavras correspon-
dem à prática de leitura?
Refletir e discutir com o grupo: Todas as contribuições são pertinentes e se 
completam, pois cada indivíduo concebe a leitura de forma diferente.

Pode-se afirmar que ler e escrever são práticas metodológicas que, junto com as 
outras estratégias, permitem aos alunos adquirir uma visão do mundo, reconhecer 
seu espaço e os elementos que o integram. Na concepção de Rezende (2009), en-
contramos na leitura e no processo de ensinar e aprender um elo que nos propõe o 
seguinte desafio: investirmos na formação de estudantes leitores, levando em consi-

Entregar uma pasta para cada participante, sugerir que seja utilizada para 
arquivar e organizar todo o material distribuído e trabalhado no decorrer 
das oficinas de leitura.
Na sequência, entregar para cada participante o Termo de Cessão Pessoa 
Física para Pessoa Física. Solicitar que cada participante preencha o seu 
termo e devolva-o em seguida.

Aplicar uma dinâmica de integração entre os par-
ticipantes, com vistas a possibilitar ao grupo de 

Dando continuidade...

Leitura compartilhada e comentada. (O trecho que 
segue será apresentado aos participantes com o 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

professores um momento de diálogo para que aconteça a socialização e a troca de 
experiências.

Primeiro Momento: 

Segundo Momento:

Terceiro Momento:

PASSO PASSOA

auxílio de datashow).

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO



Propor momentos para a troca de experiências;
Estimular os docentes do Ensino Fundamental e Médio 
a adotarem a prática leitora no cotidiano escolar;
Apresentar a leitura literária como uma possibilidade 
de travar contato com diferentes formas de representa-
ção do espaço geográfico; 
Fazer uso da prática leitora como alternativa de estra-
tégia que contribui para a compreensão dos conceitos 
da espacialidade geográfica.

Leitura compartilhada e comentada do texto (entregar uma 
cópia do texto para cada participante)

Existirá? Haverá um gene da leitura? Será o gosto da leitura de ordem genética? 
Estará no nosso corpo o desejo de ler e a satisfação com a leitura? 
Ser leitor é: gostar de estar sossegado e só esforçar os olhos e a cabeça para ficar 
a saber coisas que, magicamente, sem pincéis nem tinta, têm cor e forma e, sem 
projetor, têm movimento; é ser-se curioso, e gostar de seguir roteiros e de encontrar 
respostas; é ser infantil na abertura à fantasia e adulto no jogo dos sonhos escon-
didos; é o gosto da intriga, do enredo, da novidade e da descoberta; é o gosto dos 
nomes, das referências, das frases bendizentes; o gosto das palavras bem-soantes; 
o gosto da fuga, de ultrapassar o real pela fuga e lhe fazer uma espera mais à frente, 
já ficticiamente senhor das suas estratégias. 
Ideal é que o ensino da técnica garanta a realização do desejo. Mas o desejo, esse, 
não se ensina. Provoca-se. Desperta-se. Provoca-se a curiosidade, proporciona-se 

O GENE DA LEITURA

deração que leitura e escrita não proporcionam apenas o acesso à instrução, mas a 
uma formação para a vida.
Ao elaborarmos a proposta de intervenção deste caderno pedagógico, temos como 
intenção contribuir com a promoção da prática leitora no contexto escolar, articulan-
do-a ao processo de aprendizagem. Para tanto, buscamos respaldo no discurso feito 
pelo corpo pedagógico e docente do Colégio Estadual “Attílio Codato”.
Está presente no discurso desse grupo certa apreensão quanto às dificuldades e 
defasagens dos discentes no decorrer do processo ensino aprendizagem, o que se 
justifica devido aos resultados pouco favoráveis trazidos pelo sistema de avaliação 
das habilidades de leitura desta instituição. À luz dessa visão, propomos as seguin-
tes provocações:
A leitura pode contribuir para a superação das dificuldades encontradas durante a 
construção do conhecimento no processo ensino aprendizagem?
É possível contribuir com a construção dos conceitos geográficos dando significado 
ao conteúdo de Geografia por meio da leitura literária?
Sendo assim, entendemos que este projeto evidencia uma necessidade da institui-
ção na qual ele se propõe a ser implementado, na medida em que possibilita dar 
continuidade a uma proposta já desenvolvida pela escola: a de investir na leitura 
como ponto de apoio no processo ensino aprendizagem. 

OBJETIVOS 

DO CADERNO 

PEDAGÓGICO

Quarto Momento:

Maria Almira Soares



o agrado com o efeito de surpresa. Faz-se com que ler seja acontecer. A escola pode 
ser um lugar onde, enquanto se ensina o ler, se desperta a fantasia. O tempo e o 
modo de ler podem ser vividos na escola como quem aviva um desejo, um fogo que 
velaremos ao abrigo das coisas da vida que tendem a apagá-lo, fazendo dos livros 
um espaço pessoal de liberdade, aprendendo que
ninguém está no espaço incolor em que as histórias que lemos se tornam reais, se-
não só por nós. Só se quisermos e quando quisermos o partilhamos. 
A escola pode ensinar que ler é uma porta que se abre, um acesso, uma entrada; 
que, quando alguém abre um livro e se põe a ler, como que fica intocável. Mas não 
só a escola. Desejável é que aqueles que parecem geneticamente mais dados à 
leitura contrariem a tendência social para ler pouco, peguem ostensivamente em 
livros, juntem dinheiro para comprar livros, a prestações, se for preciso, como fazem 
com outros bens; em segredo primeiro, se tiverem vergonha, e, depois, à vista de 
todos, causem o escândalo da leitura, numa sociedade que não lê, e, depois, talvez, 
o respeito. 
Se não há um gene da leitura reconhecível num exame médico, que se garanta, pelo 
menos, meios de transmissão social: a escola, e todos os que gostam de ler. Que 
ninguém diga: quem não quer ler que não leia... 
Ler já foi uma arma da adolescência. Esta perdeu-a, mas deve recuperá-la. A leitura 
já foi um espaço de mudez-surdez, tão caro aos adolescentes, habitado por sonhos 
e ousadias; era um espaço de imobilidade pesada, atirada contra a presteza e pronti-
dão dos adultos; era um espaço de atraso e de demora, de desculpa, de teimosia, de 
ultrapassagem subterrânea dos legítimos superiores. 
Ler não é uma atividade essencialmente grupal, mas 
garante ao grupo a existência do indivíduo. Um 
grupo não é só uma coincidência de gente na 
mesma escola, na mesma rua, na mesma 
praia, na mesma discoteca. 
A leitura é um elo que nos solda a alguma coisa 
de sólido que vai havendo em nós, enquanto a 
diversidade nos interpela, ao som de uma voz pú-
blica que nos pretende ditar, como se fôssemos só 
uma folha branca onde nos vão inscrevendo. Porque 
ler é também rejeitar, revelar, identificar, abrir, desco-
brir. 
É muito provável que não haja o gene da leitura, mas
 tem de haver a educação para a leitura, como imperativo 
de uma cultura humanista.
Texto adaptado pelo autor

Fonte: Disponível em: < http://pagina-de-vida.blogspot.com.br/2007/05/o-gene-da-
-leitura.html>. Acesso em: 20 de out de 2014.

SOBRE O TEXTO:
Releia integralmente o texto. Durante a leitura, identifique e grife trechos que 
expressam o significado do ato de ler para a autora.
Com base na leitura e no estudo do texto, troque ideias com os colegas e con-
clua: Porque e para que ler?



Relato de experiências com a prática leitora

Desenvolva a proposta a seguir:

Cada participante receberá passagens do texto: Ler é um prazer, da autoria 
de Shirley Mijolaro Gorla. A leitura deverá ser feita até a próxima oficina

BARBOSA, J. B., BARBOSA, M. V. (orgs). Leitura e 
mediação: reflexões sobre a formação de professor. 
Mercado das Letras, 2010.

PARANÁ. Fundamentos Teórico-Metodológica da 
Geografia. In: PARANÁ. Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica.  Geografia. Curitiba: SEED, 
2008, p. 50-68. 

Quinto Momento

! ATIVIDADE COMPLEMENTAR:

Sugestão de 

leitura para 

aprofundamento 

do tema:

Descreva a prática ou a experiência de leitura vivenciada por você, que considere 
mais relevante

SEGUNDA OFICINA DE LEITURA
Reflexões sobre as contribuições da leitura no 

processo ensino aprendizagem

Está oficina tem como objetivo elencar refletir e discutir algumas contribuições trazi-
das pela prática leitora no processo ensino aprendizagem. Para comentar o proces-
so de leitura ao qual nos referimos, buscamos respaldo nas palavras de Kleiman e 
Moraes (1999, p. 91), quando inferem que a principal tarefa da escola é:

INTRODUÇÃO



[...] ajudar o aluno a desenvolver a capacidade de cons-
truir relações e conexões entre os vários nós da imensa 
rede de conhecimento que nos enreda a todos. Somente 
quando elaboramos relações significativas entre objetos, 
fatos e conceitos podemos dizer que aprendemos. As 
relações entretecem-se, articulam-se em teias, em redes 
construídas social e individualmente, e em permanente 
estado de atualização. A ideia de conhecer assemelha-
-se à de enredar-se, e a leitura constitui a prática social 
por excelência para esse fim.

[...] Assume-se francamente que a capacidade de ler e a 
prática da leitura teriam implicações importantes na par-
ticipação social dos indivíduos, contribuindo diariamente 
para sua maior produtividade, interpretação política e 
social, organização da vida prática etc. (BRITTO, 2009, 
p. 187).

Entendemos que o incentivo à leitura constitui um despertar para o ler, para com-
preender e aprender aquilo que for relevante para o desenvolvimento de conceitos, 
valores, informação e formação. Por intermédio da leitura, é possível ter acesso a 
informações que permitam ao leitor conhecer e refletir sobre sua realidade, inte-
ressar-se pelas transformações que fazem parte dessa realidade, de tal forma que 
ao refletir sobre a espacialidade, o leitor perceba que o seu espaço cotidiano está 
atrelado à espacialidade mundial.
O trecho apresentado acima confirma que a leitura ocupa um espaço de destaque 
no contexto escolar, não só no ensino da Língua Portuguesa, mas em todas as 
disciplinas acadêmicas, sendo assim, temos na leitura literária um caminho que nos 
permite promover a aprendizagem dos conceitos geográficos constituindo-se como 
uma prática significativa.

OBJETIVOS

Reconhecer a importância da leitura na formação do indivíduo;
Incentivar a formação do sujeito-leitor;
Refletir e discutir o papel mediador do professor na prática leitora;
Promover o aprofundamento teórico-metodológico sobre o tema;
Reconhecer as práticas de leitura como uma das potenciais ferramentas de 
ensino.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A LEITURA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM

Ao tecermos a defesa de adotar a prática leitora, no que concerne à proposta do 
presente projeto, ressaltamos que a prática da leitura literária contribui com a cons-
trução conhecimento do aluno, alargando a sua visão de mundo, de investigação, de 
compreensão das relações humanas, e ainda contribui com o processo ensinoapren-
dizagem.Nesta perspectiva:



[...] a leitura é uma atividade necessária não só ao pro-
jeto educacional do indivíduo, mas também ao projeto 
existencial, e que, além de ser um ato que se realiza no 
âmbito escolar da cognição, apresenta caráter social, 
histórico e político. (MAIA, 2007, p. 29).

[...] No âmbito da ação estatal, estão os programas de 
leitura (Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBL), Pro-
ler e os exames e provas de verificação de capacidade 
leitora (PISA, SAEB, ENEM) [...] No âmbito universitário, 
existem inúmeros grupos de pesquisa e de intervenção 
pedagógica, com ampla publicação. (BRITTO, 2009, p. 
187-188).

[...] Infelizmente, sabemos que em muitos casos a pró-
pria escola se encarrega de ensinar a leitura dissociada 
do significado. [...] Ou seja, a decodificação é a única 
tarefa que se espera desse leitor que se acostuma a ler 
sem pensar no significado do que está lendo. 

Sendo assim, a contribuição de Foucambert (2008, p.11), comporta ampliar a re-
flexão sobre a importância da leitura, pois encontramos nesse autor um defensor 
“[...] não só da leitura como prática social, mas da autonomia do sujeito”. Para ele, 
a desenvoltura leitora permite que cada indivíduo interprete o mundo segundo suas 
perspectivas.
Conforme expõe Maia (2007), a partir da década de 1970, a leitura tem sido objeto 
de reflexão em livros e revistas especializadas, em seminários e congressos brasilei-
ros, resultando em diversas publicações que abordam a prática do ato de ler, o que 
dá a leitura um reconhecimento considerável. Isso significa que

Com o intuito de darmos continuidade à reflexão sobre a importância da prática lei-
tora, buscamos a contribuição de Rezende (2009, p. 5), quando pontua que a leitura 
pode ser um instrumento para transformação do mundo e das pessoas, por meio 
dela, o indivíduo consegue fazer indagações que o induzam a ampliar sua visão de 
mundo. Para esta autora a leitura se configura, ainda, como matéria-prima no pro-
cesso ensino aprendizagem, já que não é possível “[...] separar a palavra dos sons, 
cores, espaços, movimento e imagens”.
Nesse contexto, a leitura se apresenta não só como apoio para o processo ensino 
aprendizagem, mas, também para a formação do indivíduo para a vida. Outros seto-
res da sociedade também aparecem comprometidos com a prática da leitura. A título 
de exemplo podemos destacar:

Cabe ressaltar que a prática leitora permite tecer novas relações no processo de 
produção do conhecimento, pois se revela como uma contribuição para o objeto de 
ensino que está sendo trabalhado, oferecendo ao leitor elementos que contribuem 
para a interpretação da espacialidade através de um novo olhar.
Do ponto de vista dos fatores que dificultam o percurso do leitor em formação encon-

tramos dentre as preocupações o fato de que muitas 
vezes a prática leitora aparece atrelada à obrigação no 
contexto escolar, o que deveria ser uma prática signifi-
cativa e prazerosa torna-se complexa. Sobre o ato de 
ensinar a ler e escrever na escola, Brandão e Rosa 
(2010, p. 70), posicionam-se da seguinte forma:



Convém destacar que é importante para o ensino de Geografia romper com essa 
prática descontextualizada Desse modo, a proposta de trabalho do professor deve 
pautar-se em práticas metodológicas que possibilitem ao aluno pensar sobre o seu 
espaço de vivência fazendo um paralelo entre o espaço em que se vive e os aconte-
cimentos do mundo, permitindo-lhe vivenciar situações significativas.
A partir das ideias expostas até aqui, podemos conceber as obras literárias como 
ferramenta de apoio para se entender “[...] uma representação social condicionada a 
certos períodos históricos e utilizada no ensino de Geografia, como instrumento de 
análise e confronto com outros contextos históricos.” (PARANÁ, 2008, p. 84).
E o que tudo isso tem a ver com o processo ensino aprendizagem? Os temas con-
cretos que se encontram implícitos no debate literário muitas vezes permitem uma 
(re) elaboração da realidade, e consequentemente apresentam novas formas de 
perceber, olhar e apreender sobre essa realidade.

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

 Assista ao vídeo: “O fantástico mundo dos livros vo-
adores. (The fantastic flying books of Mr. Morris Less Primeiro Momento: 

More) 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BPuamAfY0YI>. 
Acesso em: 04 out.de 2014.

Por intermédio deste vídeo é possível incentivar a prática leitora nos 
alunos?
Que relações que podemos estabelecer entre o vídeo e o mundo que 
nos cerca?
Que lugar a leitura literária tem ocupado no espaço escolar?

Levante hipóteses: Porque deveríamos ler todos os dias?
Refletir, discutir e analisar algumas passagens do texto a seguir que 
justificam a importância da leitura;
Qual o significado da leitura para você?

PARA REFLETIR

Os relatos orais em focoSegundo Momento:

“Ler é viajar pelo mundo sem sair do lugar”. Quantas vezes já se ouviu está frase, 
que traduz de maneira quase que exata o que se pode conseguir por meio dos li-
vros. Lugares, paisagens, religiões, povos costumes, natureza, tudo está, nos livros. 
Pode-se realmente viajar e aprender com os livros.
Se perguntar a várias pessoas o significado do ato de ler, cada um irá traduzir de 
forma pessoal, pois depende muito da visão de mundo, do meio em que vive, do 

Ler é um Prazer
Shirley Mijolaro Gorla



contexto em que está inserido, da relação que estabeleceu ao lendo da vida com o 
objeto livro com as pessoas que lhe trouxeram esse objeto e com a forma como lhe 
chegou. Portanto, o ato de ler tem significados diferentes, para pessoas diferentes.
A escola é a instituição por excelência do saber. É de fundamental importância no 
desenvolvimento da leitura. Muitas vezes, é através dela que acontece o primeiro 
contato com o livro, sendo indispensável tornar este momento mais agradável pos-
sível para despertar a curiosidade de conhecer esse mundo mágico e fantástico. Às 
vezes, a escola é o único lugar onde a criança tem livros à disposição e um ambien-
te propício à leitura.
Está tem o papel de auxiliar de maneira fundamental na formação do indivíduo, além 
de ampliar seus horizontes, suas, perspectivas. Um bom livro, muitas vezes, é a 
melhor companhia que se pode ter. A figura do professor entra aí. É ele que incenti-
vará seus alunos no ato de ler; é ele quem ensinará e despertará o gosto pela leitura 
e ajudará na superação de dificuldades no ato de ler e entender o texto escrito. Por 
isso, o professor deve ser um leitor; deve gostar de conhecer; deve ser curioso. Po-
rém essa tarefa não cabe somente ao professor de Língua Portuguesa, mas também 
aos demais professores, pois o aluno utiliza-se de leitura em todas as disciplinas. 
A leitura, portanto faz parte de todas as disciplinas porque elas utilizam a linguagem 
para exercitarem o estudo dos conteúdos. O aluno que aprende a ler e a gostar de 
ler, que amplia a capacidade de compreender textos cada vez mais complexos, tem 
mais chance de ter êxito na aprendizagem de diferentes conteúdos, de diferentes 
campos disciplinares. Todos os professores adotam práticas de leitura e aprimora-
mento da linguagem, à medida que questionam os alunos, realizam debates, leituras 
textuais, seminários, arguições, entrevistas e demais atividades relativas à oralidade 
e a textualidade. Dessa forma, devem fazer correções relativas às questões ortográ-
ficas, pontuação, coesão e coerência textual, para que os alunos possam fazer uso 
adequado da língua padrão, tanto em suas produções, quanto nas leituras que vier a 
fazê-las.
Quanto mais são ampliados os horizontes, mais possibilidades de visão de mundo, 
compreensão da realidade, conhecimento. E a ficção, falando de um imaginário, 
também nos fornece categorias para a compreensão do mundo, explorando possibi-
lidades que a vida cotidiana pode ocultar.
Se para muitos alunos, a escola acaba sendo a única fonte de contato com o livro, é 
necessário então estabelecer um compromisso maior com a qualidade e o aproveita-
mento da leitura.
Texto adaptado pela autora

Fonte: GORLA, S. M. Ler é um prazer. Disponível em: <http://www.gestaoescolar.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_shirley_mijolaro.pdf>. Acesso 
em: 20 de out. de 2014.

BENEFÍCIOS DA LEITURA
Exercício Mental: a leitura mantém o cérebro ativo e atua na prevenção da 
perda de força. 
Diminuição de estresse: a leitura diária insere o sujeito no mundo real, mas 

 Leitura compartilhada e comentada (texto apresen-
tado com auxílio de datashow)Terceiro Momento:



pode conduzir a mundos de encantamento. 
Conhecimento: Os saberes acumulados pela prática de leitura são uma con-
quista que não pode ser subtraída do leitor.
Expansão do vocabulário: A prática leitora permite o contato com novas 
palavras, as quais poderão ser agregadas ao dia a dia.
Melhora da argumentação: a discussão com outros leitores será enriquecida 
pela aquisição da capacidade argumentativa.
Expansão da capacidade de escrita: Além do enriquecimento vocabular, a 
prática da escrita também é estimulada pela leitura.
Aumento da criatividade: Por meio do conhecimento dos distintos universos 
trazidos pela leitura, o potencial criativo também é reforçado.
“Viver” outras vidas: A leitura permite ao leitor, em um curto espaço de tem-
po, o envolvimento com histórias e o despertar de inúmeras sensações, como 
se apaixonar por um personagem, sentir raiva, torcer por alguém, ficar ansio-
so e surpreender-se. 
Autonomia leitora: a leitura permite que o sujeito decida o que e quanto quer 
aprender.

REZENDE, F. S. C. 10 benefícios da leitura: o porquê você deveria ler todos os 
dias. Disponível em:<http://santocriativo.com/10-beneficios-da-leitura-o-porque-voce-
-deveria-ler-todos-os-dias/>. Acesso em 04 de out. de 2014.

GOMES, S. 15 benefícios da leitura para a sua vida. Disponível em:<http://desas-
sossegada.com.br/2013/11/07/15-beneficios-da-leitura-para-sua-vida/>. Acesso em: 
04 de out. de 2014.

Texto adaptado pela autora

Há palavras que o vento não leva.
“O registro é muito importante para você aperfeiçoar seu trabalho. Ele nos ajuda a fa-
zer questionamentos e descobrir soluções que nos fazem crescer.” (CLARA, ALTEN-
FELDER, ALMEIDA; 1999 p. 31).

PARA REFLETIR

Atividade em duplas, Técnica do Mapa ConceitualQuarto Momento:

Em duplas, elaborar um mapa conceitual;
Planeje e desenvolva a atividade tendo em vista a prática leitora como 
tema norteador;

Os mapas conceituais agem como instrumentos educacionais, e se caracterizam 
como subsídios aos educandos e aos educadores nos significados dos processos 

MAPAS CONCEITUAIS
Saiba mais:



de ensino/aprendizagem. Os mapas conceituais têm por finalidade conceber rela-
ções significativas entre os conceitos e as maneiras de proposições. Melhor dizendo, 
um mapa conceitual é uma representação gráfica, de significados conceituais. 
Um mapa de conceitos é similar a um fluxograma, incluindo relações bidirecionais 
e é constituído por círculos onde se inscrevem os conceitos e linhas (ligações) que 
concebem as relações entre os conceitos, através de proposições.

[...] o mapa conceitual, que é baseado na teoria da aprendizagem significativa de 
Ausubel, é uma representação que insere uma certa propriedade peculiar que indica 
relações entre conceitos, por palavras ou frases de ligação, formando uma proposi-
ção.
Reforça-se que o mapa representa conceitos dos mais gerais até os mais especí-
ficos ou menos interessantes, obedecendo a sequência hierárquica. Pode-se dizer 
que é uma representação que indica o pensamento do autor que desenvolve o racio-
cínio para qualquer assunto por isso, os mapas conceituais são considerados instru-
mentos potencialmente úteis no ensino, na avaliação da aprendizagem e na análise 
do conteúdo curricular. 
O significado do mapa conceitual facilita a compreensão da importância e da finali-
dade dessa ferramenta como organizadora de ideias de forma clara, resumida e com 
estrutura hierárquica do geral para o específico. De acordo com Ausubel (1980), o 
ser humano apresenta tendência de aprender mais facilmente um corpo de conhe-
cimentos quando ele é apresentado a partir de suas ideias gerais e mais inclusivas, 
desdobrando-se para as ideias mais específicas e menos inclusivas, [...]. (TOMITA, 
2009, p. 88).

Fonte: HAMZE, A. Mapas mentais como ferramenta de aprendizagem. Disponível 
Em: <http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/mapas.htm>. Acesso em 17 
de out. 2014.

Texto adaptado pela autora

Fonte: TOMITA, L. M. S. Ensino de Geografia: aprendizagem significativa por meio 
de mapas conceituais. Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, letra e 
ciências humanas. São Paulo, 2009. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/.../8/.../
LUZIA_MITIKO_SAITO_TOMITA.pdf>. Acesso em 13 de out. de 2014.

Cada participante receberá algumas passagens do texto: MORAES, M. M.; CALLAI, 
H. C. As Possibilidades entre Literatura e Geografia. (Fazer a leitura para a próxi-
ma oficina)

! ATIVIDADE COMPLEMENTAR:

DUTRA, I. FAGUNDES, L.; CANÃS, A. Mapa Con-
ceitual. 2004. Disponível em: <http://cmap.upb.edu.
co/rid=1158847644312_1415988059_19093/ma-
pas_piaget.pdf>. Acesso em 22 out.2014.

REZENDE, L. A. de. Leitura e formação de leitores: 
vivências teórico-práticas. Londrina: EDUEL, 2009.

Sugestão de 

leitura para 

aprofundamento 

do tema:



TERCEIRA OFICINA DE LEITURA
Geografia e Literatura: uma questão de mediação

O referencial teórico aqui exposto busca refletir e discutir uma prática pedagógica 
que insira a atividade leitora no contexto escolar
Assim, esta oficina afigura-se uma das etapas essenciais da proposta, qual seja 
trabalhar com a leitura literária dando a ela um olhar geográfico. O objetivo é que a 
Literatura sirva como um instrumento de contribuição para o professor trabalhar os 
conceitos geográficos, na medida em que o conteúdo literário esteja retratando uma 
espacialidade específica.
Para Guedes (2007, p.17),“[...] ler e escrever são tarefas da escola, questões para 
todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis para a formação de um 
estudante, que é responsabilidade da escola.”, portanto, cabe a todas as disciplinas 
instigar o hábito pela leitura.
Evidencia-se desta maneira que a prática leitora é mais uma forma de permitir que o 
aluno crie, produza, argumente e interprete, abrindo espaço para fazer da escola um 
ambiente onde a atividade leitora seja uma prática viva.

INTRODUÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

ENSINANDO GEOGRAFIA POR MEIO DE TEXTOS LITERÁRIOS

A nossa intenção nesta oficina é dialogar sobre as possibilidades de entrelaçar o 
discurso literário aos elementos da espacialidade geográfica, incentivando a aproxi-
mação entre a Literatura e a Geografia.
Lembremos que, ao propor um trabalho com a prática leitora em sala de aula, o 
professor pode optar entre os textos literários e os textos não literários, de modo a 
torná-los um instrumento de apoio no processo ensino aprendizagem dos conceitos 
geográficos. 
Nestas considerações, um texto literário é concebido por Faria (2004) como:

[...] polissêmico, pois sua leitura provoca no leitor rea-
ções diversas que vão do prazer emocional ao intelec-
tual. Além de simplesmente oferecer informações sobre 
diferentes temas – histórias sociais existenciais e éticas 
[...], eles também oferecem outros tipos de satisfação ao 
leitor: adquirir conhecimentos variados, viver situações 
existenciais, entrar em contato com novas ideias. (apud 
OLIVEIRA; 2010, p. 44).



O texto literário pode ser um conto, uma memória literária, um poema, um romance, 
uma crônica ou uma fábula, que possuem uma linguagem direcionada para emo-
cionar o leitor. Já os textos não literários, mesmo sendo próprios para o ensino de 
algum conteúdo, têm como finalidade esclarecer, explicar, passar informação, por-
tanto, aparecem em uma linguagem mais objetiva. 
Nesta proposta, a justificativa pela escolha do texto literário apoia-se preliminarmente 
na função da leitura literária enquanto um elo de articulação entre o leitor e a espa-
cialidade. Cabe ressaltarmos ainda que a opção em trabalhar com os textos literários 
respalda-se também nas contribuições de Cosson (2010, p.62) ao discorrer que:

Sem uma finalidade, dificilmente atribui-se significação à leitura. Entendemos que 
propor um trabalho com textos literários no processo ensino aprendizagem de Geo-
grafia consiste em explorar o texto a partir da sua compreensão. Nessa linha, a atua-
ção mediadora do docente visa extrair do texto o seu caráter pedagógico e formativo. 
Dito de outra forma cabe ao professor, como mediador:

Ao se definir o recorte da realidade que se pretende trabalhar, torna-se possível pen-
sar espaço e tempo como categorias de análise, imprimindo um olhar geográfico ao 
texto literário, o que permite, sem dúvida, a aproximação do texto com a espaciali-

dade. Sendo assim, é possível trabalhar com o discurso literário 
a partir do modo de vida e dos valores dos diferentes mo-

mentos históricos, abrangendo as diferentes categorias 
da Geografia: lugar, paisagem, região, território, 

natureza, sociedade e espaço.
Todavia, o conteúdo trabalhado não deve se 
resumir a descrições, mas na comprensão dos 
elementos geográficos, buscando entender as 
relações espaço-tempo e os significados que se 
revelam nesse espaço.

A ideia é que ao se propor um trabalho com a lei-
tura da espacialidade a partir da Literatura, almeja-

-se que esse trabalho promova a construção de 

Todo texto literário possui uma mensagem mais ou 
menos explícita, tem um desenho do mundo a ser depre-
endido no momento da leitura, um saber sobre essa ou 
aquela área que não pode e não deve ser despreza-
do – trata-se do contexto da obra [...] as referências de 
mundo que ela traz consigo. É por causa desse contexto 
que qualquer obra literária, independente de sua elabo-
ração, pode ser transformada em objeto de ensino de 
um determinado conteúdo.

[...] Sempre que possível [...] estabelecer relações 
interdisciplinares dos conteúdos geográficos em estu-
do, porém, sem perder a especialidade da Geografia. 
Nas relações interdisciplinares, as ferramentas teóricas 
próprias de cada disciplina escolar devem fundamentar 
a abordagem do conteúdo em estudo, de modo que 
o aluno perceba que o conhecimento sobre o assunto 
ultrapassa os campos de estudo das diversas discipli-
nas, mas que cada uma delas tem um foco de análise 
próprio. (PARANÁ, 2008, p. 76).



mediante um planejamento que articula a abordagem 
dos conteúdos com a avaliação. No ensino de Geo-
grafia, tal abordagem deve considerar o conhecimento 
espacial prévio dos alunos para relacioná-lo ao conheci-
mento científico no sentido de superar o senso comum. 
(PARANÁ, 2008, p.75)

Assim, manifesta-se um interesse da Geografia em buscar na Literatura uma forma 
de conhecer a realidade, uma vez que muitos autores buscam auxílio na realidade 
geográfica para situar suas produções. Portanto, somos levados a acreditar que o 
caráter mediador do professor permite extrair do texto literário a visão que a obra traz 
do caráter geográfico.
O referencial aqui exposto evidencia que é possível construir conceitos geográficos 
orientados em elementos que se articulam nos textos literários, obtendo uma contri-
buição significativa para se contextualizar o conteúdo nas aulas de Geografia, razão 
pela qual propomos o ato da leitura como mediadora desse processo.

[...] O processo de apropriação e construção dos concei-
tos fundamentais do conhecimento geográfico se dá a 
partir da intervenção intencional própria do ato docente 

significados para se compreender essa realidade, conforme está registrado nas DCE 
do ensino de Geografia:

OBJETIVOS

Proporcionar momentos compartilhados de leitura, reflexão e discussão entre 
os participantes;
Reconhecer que o trabalho com a leitura literária permite a integração com o 
conteúdo geográfico;
Identificar no texto literário conceitos geográficos;
Buscar o apoio da leitura literária para contextualizar os conceitos de lugar, 
paisagem, sociedade, natureza, trabalhados em Geografia.

leitura de texto informativo

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Primeiro Momento: 

A Geografia se caracteriza por ser a ciência que tradicionalmente responde a inda-
gação do ONDE. É ideia corrente que à geografia escolar cabe ensinar os “lugares 
do mundo”, e que assim como à História cabe estudar o tempo, para a Geografia é o 
Espaço que interessa. E, por isso tradicionalmente o espaço é considerado o concei-
to fundamental na Geografia. 
Atualmente, a interpretação recai sobre o entendimento de que esta disciplina se 
incumbe de analisar a sociedade e o mundo a partir da dimensão do espaço. Quer 
dizer, a análise geográfica considera a localização e distribuição dos fenômenos 

O ESPAÇO COMO OBJETO DE ESTUDO DA GEOGRAFIA
Maristela Maria de Moraes.
Helena Copetti Callai



sociais, produzindo certa organização do espaço. Nesta organização do espaço 
considera-se que o mesmo atua como base física dos fenômenos, mas não como 
um objeto inerte, senão que, com uma dimensão política de criar as condições para 
os eventos que naquele lugar acontecem. O espaço é ao mesmo tempo palco e defi-
nidor, delimitador, oportunizador de situações e, diante disso é fundamental reconhe-
cer como se concretizam nos espaços os fenômenos produzidos pela sociedade.
Diante da complexidade em que se apresenta o espaço não há possibilidade de fa-
zer uma simples descrição linear, pois que as subjetividades permitem outras tantas 
interpretações. Do mesmo modo as pessoas se confrontam com uma espacialidade 
que não se define apenas pelas horizontalidades dos fenômenos em sua distribui-
ção. Esta trama que demarca os espaços em sua visibilidade é o resultado da trama 
da vida das pessoas. Portanto, não se pode pensar o espaço simplificando-o em 
objetos externos à vida dos sujeitos. Estrutura-se, pois o espaço na coexistência 
dos fenômenos e, na superposição dos tempos que carregam em si as histórias das 
vidas vividas.
Para além desta realidade em que se pretende fazer leituras objetivas há, portanto, 
as subjetividades e nestas há que se considerar também o imaginário. É o que dá 
sentido aos objetos que se dispõem nos lugares, fazendo que não sejam apenas 
coisas ali existentes, mas que tem significados para além daquilo que aparece. Com-
preender a paisagem significa ir além do visível, e ver inclusive a história das pesso-
as que ali vivem.
Se o entendimento é o de que estudar Geografia diz respeito, a saber, onde aconte-
cem ás coisas, o onde nos permite fazer a localização e a distribuição dos fenôme-
nos e, para compreender o espaço temos como instrumentos/ferramentas intelectu-
ais, a observação, a descrição, a comparação, a relação e correlação. E estas nos 
levam ao estabelecimento de conclusões e sínteses.
Novamente interessa perceber e ressaltar que não apenas aquilo que é visível por 
estar materializado no espaço compõe a paisagem. Há muito mais das nossas his-
tórias vividas que estão também concretizadas no espaço e que permitem feições 
diferenciadas às paisagens. 

Fonte: MORAES, M. M. CALLAI, H. C. As Possibilidades Entre Literatura e Geo-
grafia. Disponível em: <http://unicruz.edu.br/mercosul/pagina/anais/2012/Lingua-
gens%20e%20desenvolvimento%20sociocultural/artigos/as%20possibilidades%20
entre%20literatura%20e%20geografia%20.pdf>. Acesso em 20 de out. de 2014.

Texto adaptado pela autora

leitura de texto informativoSegundo Momento: 

SOBRE O TEXTO:
Destaque os trechos que correspondem aos conceitos considerados relevan-
tes para a geografia: espaço, lugar, paisagem, região, sociedade/natureza e 
território.
Com base no texto lido, busque compreender como as autoras concebem o 
conceito de paisagem.



SAIBA
MAIS

Sobre os textos de Memórias Literárias as autoras Clara, 
Altenfelder e Almeida (1999, p. 19), nos expõem que: “[...] 
A memória não é um instrumento para a exploração do 
passado, é, antes, o meio. É o meio onde se deu a vivên-
cia [...], geralmente são textos produzidos por escritores 
que, ao rememorar o passado, interagem ao vivido o ima-
ginário.

Nesse momento propomos destacar as contribui-
ções da prática de leitura para discussão, reflexão 

Terceiro Momento: 

e partilha de experiências a partir de passagens do texto Memórias Literárias, de 
Gabriel Garcia Marquez.

Até a adolescência, a memória tem mais interesse no futuro do que no passado, 
e por isso minhas lembranças da cidadezinha ainda não estavam idealizadas pela 
nostalgia. Eu me lembrava de como ela era: um bom lugar para se viver, onde todo 
mundo conhecia todo mundo, na beira de um rio de águas diáfanas que se precipi-
tavam num leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. Ao 
entardecer, sobretudo em dezembro, quando passavam as chuvas e o ar tornava-se 
de diamante, a Serra Nevada de Santa Marta parecia aproximar-se com seus picos 
brancos até as plantações de banana lá na margem oposta. Dali dava para ver os 
índios aruhacos correndo feito formiguinhas enfileiradas pelos parapeitos da serra 
[...] Nós, meninos, tínhamos então a ilusão de fazer bolas com as neves perpétuas e 
brincar de guerra nas ruas abrasadoras. Pois o calor era tão inverossímil, sobretudo 
durante a sesta, que os adultos se queixavam dele como se fosse uma surpresa a 
cada dia. Desde o meu nascimento ouvi repetir, sem descanso, que as vias do trem 
de ferro e os acampamentos da United FruitCompany foram construídos de noite, 
porque de dia era impossível pegar nas ferramentas aquecidas pelo sol.

MEMÓRIAS LITERÁRIAS

Gabriel Garcia Marquez.

Fonte: MARQUEZ, G. G. Viver para contá-la. Disponível em: <file:///C:/Users/JA-
QUEL~1/AppData/Local/Temp/Gabriel%20Garcia%20Marquez%20-%20Viver%20
para%20Cont%C3%A1-la.pdf>. Acesso em 25 de out. de 2014.

SOBRE O TEXTO:
Que lugar é esse?
Vocês já ouviram falar desse lugar?
Alguém sabe onde este lugar se localiza?
Quais as características desse lugar que aparecem explícitas no texto?
O que é possível imaginar sobre o lugar descrito?



A Serra Nevada de Santa Marta é um destino turístico mágico onde se encontram 
a sabedoria da natureza e da cultura indígena. Cada passo para seu interior é um 
encontro com uma beleza e uma exuberância únicas no mundo. É a maior elevação 
próxima ao mar, independente da corrente montanhosa dos Andes.
Tem todas as faixas térmicas, desde o quente seco até as neves perpétuas de cujo 
degelo nascem lagoas e rios, a 3.000 metros sobre o nível do mar. Ao redor dos 29 
rios principais vivem inumeráveis aves e macacos uivadores que fazem parte da 
sonoridade da Serra.
A UNESCO a declarou Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade, em 1979, 
dada á rede de ecossistemas com suas inumeráveis formas de vida e com várias 
comunidades indígenas. Esta imponente montanha se localiza no norte da Colômbia 
e ocupa os departamentos de Magdalena, La Guajra e Cesar

Durante grande parte do século XX, a United Fruit Company foi, muito provavel-
mente, a mais poderosa empresa multinacional da América. Atuando na produção e 
exportação de bananas, a companhia conquistou uma posição de quase monopólio 
e expandiu-se pela América Latina com facilidade. 
Muitos governos de países subdesenvolvidos do continente viam no capital da UFC 
a possibilidade de crescimento e investimento que lhes faltava, e concediam diver-
sos incentivos para que a empresa se instalasse em seus territórios. A United Fruit 
construía ferrovias e portos para o país ao chegar, mas acabava no controle de 
todo o processo de produção e exportação, fazendo com que em pouco tempo este 
ficasse dependente da companhia. A multinacional acabou adquirindo grande poder 
político, que a permitia rivalizar com os governos dos países onde atuava, além de 
ser muito influente no alto escalão da CIA e do governo dos Estados Unidos.

Saiba mais sobre o texto
MEMÓRIAS LITERÁRIAS

A United FruitCompany: poder e influência na América Latina

Fonte: PROEXPORT COLOMBIA- Portal oficial de Turismo. Serra Nevada de Santa 
Marta: Terra de neve e de indígenas Disponível em:<http://www.colombia.travel/po/
turista-internacional/pontos-turisticos-aonde-ir/destinos-recomendados-para-o-fim-de-
-semana/serra-nevada-de-santa-marta>. Acesso em: 22 de out. de 2014

Fonte: LUME; Repertório digital – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dis-
ponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/28378>. Acesso em: 22 de out. 
de 2014.



Atividade IndividualQuarto Momento: 

Leia o texto mais uma vez. Após a leitura identificar e destacar no texto os 
trechos que abordam os conceitos geográficos lugar, natureza, sociedade e 
paisagem. Se necessário, busque auxilio na leitura complementar.

Leitura Complementar:
GRUPO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA PARA A GEOGRAFIA

Lugar: Nas DCE de Geografia adota-se o conceito de lugar, desenvolvido 
pela vertente crítica da Geografia, porque por um lado é o espaço onde o par-
ticular, o histórico, o cultural e a identidade permanecem presentes, revelando 
especificidades, subjetividades e racionalidades. Por outro lado, é no espaço 
local que as empresas negociam seus interesses, definem onde querem se 
instalar ou de onde vão se retirar, o que afeta a organização socioespacial 
do(s) lugar(es) envolvido(s) pela sua presença/ausência. (PARANÁ, 2008, 
p.61). Lugar configura-se como o espaço de vivência, o espaço local.

Paisagem: Nas DCE de Geografia será adotada a concepção de paisagem 
que foi reelaborada pela Geografia Crítica a partir da década de 1980, explici-
tada a seguir. Manteve-se o aspecto empírico herdado da Geografia Tradicio-
nal, entendendo paisagem como aquilo que a vista alcança, formada volume, 
cores, movimentos, odores, sons etc. (PARANÁ, 2008, p.55).

Região: Para as DCE de Geografia trabalhar com o conceito de região deve 
propiciar a compreensão do fenômeno regional num processo histórico e 
social responsável por diferenças entre áreas, em diferentes escalas. Ainda é 
importante que os alunos compreendam a regionalização como um recorte de 
uma totalidade social. (PARANÁ, 2008, p.59).

Sociedade/Natureza: Para as DCE de Geografia enfocar, pedagogicamente, 
as relações Sociedade ↔Natureza requer considerar as limitações e deman-
das que a natureza apresenta à sociedade. [...] As bases críticas da Geogra-
fia, adotadas nas DCE, entendem a sociedade em seus aspectos sociais, 
econômicos, culturais e políticos e nas relações que ela estabelece com a 
natureza para produção do espaço geográfico, bem como no estudo de sua 
distribuição espacial. 
A sociedade produz um intercâmbio com a natureza, de modo que a última se 
transforma em função dos interesses da primeira. Ao mesmo tempo, a natu-
reza não deixa completamente de influenciar a sociedade, que produz seus 
espaços geográficos nas mais diversas condições naturais. (PARANÁ, 2008, 
p.67-68).

Território: As DCE de Geografia consideram que o conceito de território deve 
ser abordado a partir das relações políticas que, nas mais variadas escalas, 
constituem territórios, cartografados ou não, claramente delimitados ou não; 



desde os que se manifestam nos espaços urbanos, como os territórios do tráfico, da 
prostituição ou da segregação socioeconômica, até os regionais, internacionais e 
globais. (PARANÁ, 2008, p.63) Território configura-se como um espaço de poder

MARANDOLA JR, E. GRATÃO, L. H. B. (orgs.). Ge-
ografia e Literatura: ensaios sobre geograficidade, 
poética e imaginação. Londrina: EDUEL, 2010.

SILVA, I. A.; BARBOSA, T. O Ensino de Geografia 
e a Literatura: uma contribuição estética. Dis-
ponível em: <file:///C:/Users/JAQUEL~1/AppData/
Local/Temp/23358-102939-1-PB.pdf>. Acesso em 
13 de out. de 2014.

Sugestão de leitura 

para aprofunda-

mento teórico do 

tema:

QUARTA OFICINA DE LEITURA
Experiência de Leitura no contexto escolar

Como visto nas oficinas anteriores, a Literatura se torna um instrumento de ensino 
para a Geografia na medida em que seu conteúdo retrata a espacialidade. Nas pala-
vras de Oliveira (2010, p. 42), “A literatura produz conhecimento, não porque esteja 
na escola, mas por dar conta de épocas, geografias e estilos de vida que não vive-
mos, mas que tem estreitas relações com o que somos hoje.” 
O emprego didático-pedagógico da Literatura, de acordo com o pensamento de Oli-
veira (2010, p.41):

No entender desse autor, a prática leitora traz contribuições significativas para a 
aprendizagem do indivíduo, permitindo a ele fazer transposições do mundo imaginá-
rio para o mundo real.
Como se procurou pontuar, a Literatura tem a função de contribuir para a formação 
do sujeito, tendo em vista sua articulação com a espacialidade. 
Pode-se dizer que o texto literário traz a visão do autor. Quanto ao leitor, o texto 
oferece a oportunidade de fazer-se crítico frente à obra que está lendo. Portanto, 
a prática da leitura contribui para a abertura de novas perspectivas ao sujeito, per-
mitindo a ele encontrar no texto literário outro caminho como possibilidade de fazer 
uma leitura da realidade e das diferentes formas de espacialidades presentes nessa 
realidade.

[...] contribui para a formação da criança em todos os aspectos, 
especialmente para a formação de sua personalidade, por meio 
do desenvolvimento estético e da capacidade crítica, garantindo 
a reflexão sobre seus próprios valores e crenças, como também 
os da sociedade a que pertence. [...] A obra literária recorta o real, 
sistematiza-o e interpreta-o por intermédio do ponto de vista do 
narrador ou do poeta e manifesta no fictício e na fantasia um sa-
ber sobre o mundo, oferecendo ao leitor modos de interpretá-lo.

INTRODUÇÃO



OBJETIVOS

Discutir as relações entre a Geografia e a Literatura;
Reconhecer que a Literatura contribui com a Geografia dando significado ao 
conteúdo trabalhado;
Comparar a paisagem descrita no texto literário com a paisagem do espaço 
vivenciado;
Perceber que é possível ler a espacialidade geográfica a partir de diferentes 
linguagens.

leitura de uma passagem da obra O triste fim de 
Policarpo Quaresma

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Primeiro Momento: 

Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação 
de cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa a, influiu decerto para 
tal aspecto, mais influíram, porém, os azares das construções.
Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer, pode ser imaginado. 
As casas surgiam como se fossem semeadas ao vento e, conforme as casas, as 
ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas como boulevards e acabam 
estreitas que nem vielas; dão voltas, circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento 
reto com um ódio tenaz e sagrado.
Às vezes se sucedem na mesma direção com uma frequência irritante, outras se 
afastam, e deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas. Num 
trecho, há casas amontoadas umas sobre outras numa angústia de espaço desola-
dora, logo adiante um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva.
Marcham assim ao acaso as edificações e conseguintemente o arruamento. Há ca-
sas de todos os gostos e construídas de todas as formas.
Vai-se por uma rua a ver um correr de chalets, de porta e janela, parede de frontal, 
humildes e acanhados, de repente se nos depara uma casa burguesa, dessas de 
compoteiras na cimalha rendilhada, a se erguer sobre um porão alto com mezaninos 
gradeados. Passada essa surpresa, olha- se acolá e dá-se com uma choupana de 
pau-a-pique, coberta de zinco ou mesmo palha, em torno da qual formiga uma po-
pulação; adiante, é uma velha casa de roça, com varanda e colunas de estilo pouco 
classificável, que parece vexada a querer ocultar-se, diante daquela onda de edifí-
cios disparatados e novos. (BARRETO, 1993, p.41).

ESPINHOS E FLORES

Lima Barreto

Fonte: BARRETO, L. O TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA. Disponível em: 
<http://www3.universia.com.br/conteudo/literatura/O_triste_fim_de_policarpo_qares-
ma_de_lima_barreto.pdf >. Acesso em 23 de out. de 2014.



PARA REFLETIR

Quando o professor assume a condição de mediador posiciona-se como uma pon-
te entre o texto e o aluno. Na concepção das autoras Clara, Altenfelder e Almeida 
(1999. p. 35) “para ler um texto não basta identificar letras, sílabas e palavras, é 
preciso buscar o sentido e reter o que for mais relevante. Quando lemos algo, temos 
sempre um objetivo: buscar informações, ampliar o conhecimento, meditar, entreter-
-nos”. 

Retomando as sugestões de Silva Martins (2010, 
p. 33), reflita e discuta com o grupo os seguintes Segundo Momento: 

questionamentos:

Qual é o meu objetivo ao escolher este texto para esta turma? 
O que espero dos meus alunos com a leitura deste texto?
Qual a relação deste texto com o projeto pedagógico da escola ou com o 
meu próprio projeto para esta turma?
Minhas escolhas levam em consideração os interesses dos meus alunos? 
Que relação pretendo estabelecer entre o texto e o mundo que nos cerca?

Terceiro Momento: 

SOBRE O TEXTO:
Identificar e destacar no fragmento do texto lido o assunto relatado pelo autor; 
Grifar no texto as cenas que retratam a aparência das construções; cresci-
mento da cidade;
Que conceitos geográficos estão presentes no texto?

Atividade prática no Laboratório de Informática

NAVEGANDO PELA WEB 

Neste momento, cada participante terá a oportunidade de localizar e visualizar a 
paisagem urbana do Rio de Janeiro e relacionar as informações com os dados do 
texto. Poderá também pesquisar e visualizar as atividades econômicas e de lazer 
desenvolvidas nesse espaço.

Quarto Momento: 

MAIA, J.  Literatura na formação de leitores e 
professores.  São Paulo: Paulinas, 2007.

MARANDOLA, J. A. M. e S. Caminhos de morte e 
de vida: o geográfico e o telúrico no rio Severino de 
João Cabral de Melo Neto. Londrina: EDUEL, 2011.

Sugestão de leitura 

para aprofunda-

mento teórico do 

tema:



QUINTA OFICINA DE LEITURA
Geografia e Literatura: caminhos que se cruzam

Quando se coloca em apreciação a qualidade desejada à educação e ao ensino de 
Geografia, sugere-se o uso de diferentes formas de intervenção didático-pedagó-
gica, dentre as quais está inserida a proposta da prática da leitura. Para Rezende 
(2009, p. 10), “[...] o estudante, à medida que amplia seus conhecimentos, suas leitu-
ras, pode obter maior facilidade de ler e de estudar satisfatoriamente”.
No texto literário encontramos um discurso que expõe um mundo possível, onde 
tempo e espaço apresentam-se como possibilidades de trabalho em conjunto. Cabe 
aqui esclarecer que ao escolher uma obra para ser trabalhada, a mesma deve esta-
belecer uma relação dialética entre o texto, o conteúdo e a realidade. Nessa forma 
de pensamento “A aprendizagem pode ser entendida como o processo pelo qual o 
ser humano percebe, experimenta, elabora, incorpora, acumula as informações da 
realidade” (KIMURA, 2010, p.46)
Sendo assim, atribuir sentido à aprendizagem é um meio de garantir êxito no desen-
volvimento da atividade escolar. Colocamos em   ideias de Olanda e Almeida (2008, 
p. 29), quando expressam que o diálogo entre a Geografia e a Literatura revela-se 
quando a Literatura se apresenta como forma de representação da realidade, pois 
encontramos exposto no discurso literário a presença de aspectos geográficos por 
meio dos fatos, cenários e relatos de personagens que trazem embutidos na obra 
os “[...] aspectos socioespaciais, históricos e culturais da sociedade” a qual se faz 
representadas. 
Oferecer a oportunidade de trabalhar Geografia a partir da obra literária oportuniza, 
também, trazer outras visões para o texto. Dar ao texto um olhar geográfico significa 
trabalhar com a leitura literária em sala de aula a partir de um modelo de tempo e es-
paço não real, servindo assim como uma contribuição para a construção do conheci-
mento geográfico.

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

Fazer a contextualização do espaço de vivência com o texto narrado;
Identificar no texto elementos que constituem a espacialidade geográfica 
local;
Explorar as potencialidades do texto como ferramenta de construção do co-
nhecimento.

leitura de texto literário

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Primeiro Momento: 



Esta pracinha sem aquela pelada virou uma chatice completa: agora, é uma babá 
que passa, empurrando, sem afeto, um bebê de carrinho, é um par de velhos que 
troca silêncios num banco sem encosto.
E, no entanto, ainda ontem, isso aqui fervia de menino, de sol, de bola, de sonho: 
“Eu jogo na linha! eu sou o Lula! no gol, eu não jogo, to com o joelho ralado de on-
tem; vou ficar aqui atrás: entrou aqui, já sabe”. Uma gritaria, todo mundo se escalan-
do, todo mundo querendo tirar o selo da bola, bendito fruto de uma suada vaquinha.
Oito de cada lado e, para não confundir, um time fica como está; o outro joga sem 
camisa.
Já reparei uma coisa: bola de futebol, seja nova, seja velha, é um ser muito compre-
ensivo que dança conforme a música: se está no Maracanã, numa decisão de títu-
lo, ela rola e quiçá com um ar dramático, mantendo sempre a mesma pose adulta, 
esteja nos pés de Gérson ou nas mãos de um gandula.
Em compensação, num racha de menino ninguém é mais sapeca: ela corre para cá, 
corre para lá, quica no meio-fio, para de estalo no canteiro, lambe a canela de um, 
deixa-se espremer entre mil canelas, depois escapa, rolando, doida, pela calçada. 
Parece um bichinho. Aqui, nessa pelada inocente é que se pode sentir a pureza 
de uma bola. Afinal, trata-se de uma bola profissional, um número cinco, cheia de 
carimbos ilustres: “Copa Rio-Oficial”, “FIFA – Especial”. Uma bola assim, toda de 
branco, coberta de condecorações por todos os gomos (gomos hexagonais!), jamais 
seria barrada em recepção do Itamaraty.
No entanto, aí está ela, correndo para cima e para baixo, na maior farra do mundo, 
disputada, maltratada até, pois, de quando em quando, acertam-lhe um bico, ela sai 
zarolha, vendo estrelas, coitadinha.
Racha é assim mesmo: tem bico, mas tem também sem-pulo de craque como aque-
le do Tona, que empatou a pelada e que lava a alma de qualquer bola. Uma pintura. 
Nova saída.
Entra na praça batendo palmas como quem enxota galinha no quintal. É um velho 
com cara de guarda-livros que, sem pedir licença, invade o universo infantil de uma 
pelada e vai expulsando todo mundo. Num instante, o campo está vazio, o mundo 
está vazio. Não deu tempo nem de desfazer as traves feitas de camisas.
O espantalho-gente pega a bola, viva, ainda, tira do bolso um canivete e dá-lhe a 
primeira espetada. No segundo golpe, a bola começa a sangrar. Em cada gomo o 
coração de uma criança.

PELADAS

Armando Nogueira

Fonte:  NOGUEIRA, A. Peladas. In: As melhores da crônica brasileira. Rio de Janei-
ro: José Olympio, 1977. Disponível em:<https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=1324:coletanea-de-textos-do-caderno-a-
-ocasiao-faz-o-escritor-peladas&catid=26:literatura&Itemid=76>. Acesso em 22 de 
out. de 2014

Terceiro Momento: 

SOBRE O TEXTO:
Transcreva uma passagem do texto que retrata quais acontecimentos trans-
formam a praça:



Você consegue relacionar esse cenário ao seu espaço de vivência? Identi-
fique um lugar que você conhece que tenha passado por mudanças na sua 
forma de uso. Faça o relato de como era esse lugar antes e como está agora.
Você conhece alguma praça?
Como esse espaço está sendo utilizado?
Quais as semelhanças e diferenças entre o lugar do texto e o seu lugar de 
vivência?

Elabore um mapa mental para representar um espaço geográfico que você 
costuma frequentar no lugar onde você vive. (praça; espaço natural, academia 
livre, dentre outros)

Atividade individual - Lembranças de um lugar 
que tem significado...

Atividade complementar

Planeje um roteiro de aula indicando quais estratégias você usaria para trabalhar 
com a prática leitora em sala de aula, a partir dos passos a seguir:

Defina o tipo de leitor a que se destina a aula e os objetivos pretendidos;

Escolha um texto ou uma passagem de texto literário para ser trabalhado em sala;

Terceiro Momento: 

Quinto Momento: 

SAIBA
MAIS

MAPAS MENTAIS

Mapa mental são imagens que as pessoas têm de lugares 
conhecidos, direta ou indiretamente. As representações es-
paciais mentais podem ser do espaço vivido no cotidiano, 
como por exemplo, os lugares construídos do presente ou 
do passado; de localidades espaciais distantes, ou ainda 
formadas a partir de acontecimentos sociais, culturais, his-

tóricos e econômicos, divulgados nos meios de comunicação.
[...] Os mapas mentais revelam como o lugar é compreendido e vivido.

Fonte: ARCHELA, R. S. GRATÃO, L. H. B. TROSTDORF, M. A. S. GEOGRAFIA – 
LONDRINA – VOLUME 13 – NÚMERO 1 – JAN./JUN. 2004. Disponível em http://
www.geo.uel.br/revista. O lugar dos mapas mentais na representação dos luga-
res. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/geografia/v13n1eletronica/7.pdf. >. 
Acesso em: 22 de out. de 2014.

A

B

Indique qual conteúdo o texto escolhido se propõe a discutir;
Escreva de forma simples e direta sua proposta metodológica;
Apresente o roteiro planejado para o grupo.



FEITOSA, M. M. M. MORAES, C. L. G.; COSTA J. 
J. S. O Entrelaçamento de fios entre a Geografia 
e a Literatura: a construção de um saber. Revista 
NUPEM. Campo Mourão, v.4, n. 6, jan. jul. 2012. 
Disponível em: <http://www.fecilcam.br/revista/in-
dex.php/nupem/article/viewFile/222/170>. Acesso 
em 22 de out. de 2014.

OLANDA, D. A. M.; ALMEIDA, M. G. A. A Geo-
grafia e a Literatura: uma reflexão. Florianópolis: 
Geosul, 2008. Disponívelem:<https://periodicos.
ufsc.br/index.php/geosul/article/viewFile/2177-
-5230.2008v23n46p7/11722>. Acesso em 22de out. 
de 2014.

Sugestão de leitura 

para aprofunda-

mento teórico do 

tema:

SEXTA OFICINA DE LEITURA
Explorando um texto: faces da leitura literária

Quando se volta para o propósito de preparar um indivíduo para uma atuação crí-
tica e consciente em seu meio social, percebemos que o planejamento do trabalho 
docente possui grande importância nesse processo, o que implica considerar a in-
teração dos conteúdos trabalhados na escola com as experiências que os alunos já 
possuem, visando ampliar as possibilidades de leitura do mundo desse indivíduo.
Cabe ao professor, ao planejar a prática leitora, tomar a iniciativa e definir alguns cri-
térios para a escolha das obras literárias que serão utilizadas. A ideia é que os textos 
estejam atrelados aos interesses dos alunos, contemplem a proposta do conteúdo e 
sejam adequados à idade e a série a qual se destinam.
Ao se definir o texto literário como recurso metodológico, o professor torna esse tex-
to uma fonte de investigação geográfica, por meio do qual podem ser promovidas as 
relações entre e a Geografia e a leitura literária como forma de se complementarem, 
contribuindo para a compreensão no que se refere à construção dos elementos que 
envolvem a espacialidade. 
É pertinente chamarmos atenção aqui para o fato de que, ao se tratar da produção 
de atividades voltadas para a construção do conhecimento geográfico:

Para finalizar nossos encontros, a metodologia utilizada nessa oficina será a parti-
cipação expositiva e dialogada. A proposta é que o grupo compartilhe as sugestões 

INTRODUÇÃO

[...] Essa reflexão deverá ser ancorada num suporte teórico crítico 
que vincule o objeto da Geografia, seus conceitos referenciais, 
conteúdos de ensino e abordagens metodológicas aos determi-
nantes sociais, ecômicos, políticos e culturais do atual contexto 
histórico. (PARANÁ, 2008, p.50)..



que foram planejadas pelos cursistas para desenvolver o trabalho com a prática 
leitora em sala de aula. O objetivo é que aconteça a troca de experiência entre os 
participantes, com o intuito de familiarizá-los e motivá-los a fazer uso da prática leito-
ra como uma ferramenta didática que traz significação a um determinado conteúdo.

OBJETIVOS

Proporcionar momentos de discussão, reflexão e partilha de experiências 
com a prática leitora entre os membros do grupo;
Coletar sugestões de textos ou recortes de obras literárias para ser trabalha-
dos em sala de aula;
 Compartilhar material, apresentando ações pedagógicas direcionadas ao 
trabalho com a prática leitora, com vistas a dinamizar e qualificar o processo 
ensino aprendizagem atribuindo significado ao conteúdo trabalhado.

Troca de experiências

Neste momento serão distribuídas ao grupo suges-
tões de textos e/ou obras literárias que provocam 

Narra o acúmulo do capital e o enriquecimento através da exploração, retrata tam-
bém as transformações urbanas na paisagem do Rio de Janeiro. 
Disponível em:< http://educarparacrescer.abril.com.br/livros-vestibular/download/cor-
tico.pdf >. Acesso em 25 de out. de 2014.

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Primeiro Momento: 

Segundo Momento: 

O Cortiço:

Aluísio de Azevedo

Como encerramento das oficinas de leitura, propomos a culminância 
entre a teoria e a prática.

Apresente, junto com seu colega, o material pesquisado e prepa-
rado para compor o roteiro de aula proposto na oficina anterior.
Após as apresentações, dê sua opinião sobre a importância de 
considerar os interesses dos alunos e a proposta dos conteúdos 
estabelecidos pelas DCE para cada série, ao escolher um texto.

uma visão da Geografia intermediada pela Literatura como sugestão para trabalho 
em sala de aula. 

ONDE A GEOGRAFIA E A LITERATURA SE ENCONTRAM



A primeira parte do livro faz um relato dos aspectos geográficos
do sertão, dando ênfase à geologia, ao relevo, ao clima e à vegetação, desde o pla-
nalto central, passando pelo Rio de Janeiro, Minas até chegar à região Nordeste. 

Traz o cenário da América do Sul, situando a Colômbia em nível geopolítico e social 
no mundo.

 O autor parte do sertão paraibano em direção ao litoral de Recife, passando, ainda, 
pelo agreste, pela caatinga e pela zona da mata. 

 O cenário escolhido na trama é o sertão, relatando sua economia, seus costumes e 
sua paisagem, transpondo o norte de Minas, Goiás, e sul da Bahia.

Os contos da obra fazem menção ao interior de forma específica ao interior de Mi-
nas Gerais.

O autor escolhe como cenário para esse romance o litoral de Alagoas.

Disponível em: <http://www.coladaweb.com/download-de-livros/euclides-da-cunha/
os-sertoes>. Acesso em 26 de out. de 2014.

Disponível em: <http://minhateca.com.br/Jessica.Maria.Gomes/Documentos/
livros+em+pdf/livros/Gabriel+Garcia+Marquez/Gabriel+Garcia+Marquez+-
-+Viver+para+Cont*c3*a1-la,5751278.pdf>. Acesso em 25 de out. de 2014.

Disponível em: <http://docente.ifrn.edu.br/paulomartins/morte-e-vida-severina-de-
-joao-cabral-de-melo-neto/view>. Acesso em 26 de out. de 2014.

Disponível em: <http://minhateca.com.br/carlosdiniz109/Documentos/livros/liv/
Guimar*c3*a3es+Rosa+-+GRANDE+SERT*c3*83O+VEREDAS,11782225.pdf>. 
Acesso em: 25 de out. de 2014.

Disponível em: <http://minhateca.com.br/marioconte/Documentos/LIVROS/
Jo*c3*a3o+Guimar*c3*a3es+Rosa+-+Sagarana,18140904.pdf>. Acesso em 25 de 
out. de 2014.

Disponível em: <http://minhateca.com.br/Jose.B.Filho/Livros/A+Hist*c3*b3ria+do+A
mor+de+Fernando+e+Isaura++-+Ariano+Suassuna,58757033.pdf>. Acesso em: 25 
de out. de 2014.

Os Sertões: 

Viver para contar: 

Morte e vida Severina:

Grande Sertão Veredas:

Sagarana: 

História de amor de Fernando e Isaura:

Euclides da Cunha

Gabriel Garcia Marquez

João Cabral de Melo e Neto

João Guimarães Rosa



 O romance acontece no espaço do Rio de Janeiro. Estão presentes elementos so-
ciais políticos e históricos. 

É pertinente para trabalhar regionalismo. Por ser uma narrativa mística, tempo e es-
paço não aparecem definidos com precisão. Começa na Amazônia, segue para São 
Paulo e passa por várias regiões do território brasileiro.

A Narrativa mostra como Dona Benta ensinava sobre estados, países, continentes, 
organização de territórios.

O romance se desenvolve na região cacaueira no sul da Bahia e trata da existência 
sofrida dos que vencem a mata, plantam, colhem e tratam os frutos além de retratar 
os imponentes coronéis do cacau, sua força e violência, na época da aventureira 
conquista da terra.

 O cenário escolhido na trama é o sertão, relatando sua economia, seus costumes e 
sua paisagem, transpondo o norte de Minas, Goiás, e sul da Bahia.

 Disponível em: <file:///C:/Users/JAQUEL~1/AppData/Local/Temp/Triste-Fim-Policar-
po-Quaresma-Lima-Barreto.pdf>. Acesso em 23 de out. de 2014.

Disponível em:<http://download.baixatudo.globo.com/docs/Macunaima.pdf>. Acesso 
em: 25 de out. de 2014.

Disponível em: <http://literaturaparacriancas.wordpress.com/2012/08/01/resenhas-
-de-livros-infantis-geografia-de-dona-benta/>. Acesso em 25 de out. de 2014.

Disponível em: http://minhateca.com.br/valtemiprado/Terras+do+Sem+Fim+Jorge+A
mado,10293782.pdf>. Acesso em 25 de out. de 2014.

Disponível em: <http://www.fisica.ufpb.br/~romero/port/ga_pa.htm>. Acesso em: 26 
de out. de 2014.

O Triste fim de Policarpo Quaresma:

Macunaíma:

Geografia de Dona Benta:

Terras do sem fim:

Patativa do Assaré:

Lima Barreto

Mário de Andrade

Monteiro Lobato

Jorge Amado

Avaliação das oficinas

Nesse momento será distribuída uma ficha de avaliação do curso, tendo como objeti-
vos:

Terceiro Momento:



Refletir e discutir com o grupo argumentos favoráveis ao seu ponto de 
vistas obre o trabalho desenvolvido no decorrer das oficinas;
Posicionar-se sobre os pontos que merecem ser melhorados no trabalho 
com a prática leitora em sala de aula a partir da participação e das experi-
ências adquiridas por meio das oficinas;
Elencar as falhas que possam tem ocorrido no planejamento e na execu-
ção desta prática;
Contribuir com sugestões de atividades para que esta prática possa ser 
aprimorada.

Para subsidiar as reflexões pretendidas, importa apresentar as considerações de Oli-
veira (2010, p. 51), quanto ao processo de formação continuada para professores:

Sendo assim, nossa intenção ao propor esse trabalho com as oficinas de leitura 
também transpõe o campo do despertar para a busca de outras propostas metodo-
lógicas, para o aperfeiçoamento profissional continuado, para o desejo do novo.

Agradecemos a sua presença neste curso e solicitamos a gentileza de preencher 
esta ficha de avaliação, pois sua opinião é muito importante para avaliarmos a qua-
lidade e a relevância deste curso para a prática metodológica docente.

1. A carga horária atendeu a proposta do curso?

[...] É necessário repensar a formação inicial e continuada, de modo 
que o processo de formação docente seja construído e reconstruído 
em favor de uma postura pedagógica, que inclua, com consistência, 
a leitura do texto literário nas diversas modalidades de ensino. Tam-
bém é importante ter presente que os cursos de formação inicial 
e continuada podem oportunizar conhecimentos literários apenas 
superficiais, cabendo então ao professor empreender, de modo 
contínuo, sua autoformação e a interlocução com seus pares para 
ampliar as possibilidades literárias para si e para seus alunos.

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS 
OFICINAS DE LEITURA

Atribua, no instrumento abaixo, a nota que reflete seu nível de satisfação sobre 
os aspectos relacionados ao curso, considerando um para insatisfatório e 10 
para plenamente satisfatório.

1 74 102 853 96



2. Criou-se um clima favorável para a participação do cursista?

3. Houve sequência no desenvolvimento das atividades?

5. O material didático atendeu as expectativas?

6. A metodologia de trabalho utilizada no curso trouxe contribuições para a sua 
prática docente?

7. Sua expectativa em relação ao curso foi atendida?

4. A metodologia de trabalho utilizada foi adequada ao desenvolvimento do 
curso?
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8. Utilize o espaço a seguir para comentários e sugestões:

Quanto à relevância do curso para a sua prática docente:



O que você mudaria neste curso, caso coubesse a você prepará-lo e ministrá-lo?

Neste momento, cabe ressaltar e agradecer a disponibilidade dos membros que 
se dispuseram a participar desta proposta de Formação Continuada, cujo objetivo 
foi contribuir para a promoção da prática leitora no cotidiano escolar, destacando a 
relevância dessa importância.

BARCELLOS, F. R. Espaço, lugar e literatura – O 
olhar geográfico machadiano sobre a cidade do Rio 
de Janeiro. Disponível em: <http://www.epublicaco-
es.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/viewFi-
le/3562/2482.>. Acesso em 13 de out. de 2014.

GUEDES, P. C.; SOUZA, J. M. de. Leitura e escri-
ta são tarefas da escola e não só do professor de 
português. In: NEVES, I. C. B. (org.) Ler e escrever: 
compromisso de todas as áreas. Porto Alegre: U. F. 
R. G. S., 8 ed. 2007, p. 17 -22
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HILLAS, Sylvio Costa. Geografia e Literatura – Um diálogo interdisciplinar prosaico 
e poético. Disponível em:
<http://www.socbrasileiradegeografia.com.br/revista_sbg/Artigos_arquivos/Geogra-
fiaeLiteratura_UmDialogoInterdisciplinarProsa.pdf>. Acesso em: 13 de out. de 2014.

MEDEIROS, V. L. C. Representações do sertão em Patativa do Assaré. Dispo-
nível em: <http://seer.uniritter.edu.br/index.php/nonada/article/viewFile/182/120>. 
Acesso em 26 de out. de 2014.

Quanto à viabilidade e aplicabilidade do material para ser utilizado em sala de aula:








