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Material Digital
do Professor

Carta ao(à) professor(a)
Caro(a) professor(a),
É com prazer que convidamos você a ler e explorar o Material Digital do Professor, um registro que
possibilita um trabalho literário formativo, analítico,
propositivo e interdisciplinar. Este material objetiva
auxiliá-lo(a) no trabalho em sala de aula com o livro
Vila dos Confins, de Mário Palmério, que narra a história de uma eleição em um lugarejo no sertão mineiro,
revelando expressivos aspectos da vida sertaneja e da
política local. O romance foi originalmente lançado
em 1956, mas as questões levantadas pelo autor são
impactantes ainda hoje.
Neste material digital, você encontrará referências intertextuais, orientações, estratégias definidas e
sugestões que poderão expandir seus estudos, enriquecer seus projetos pedagógicos e contribuir para
o avanço da aprendizagem dos estudantes, refletindo,
inclusive, sobre as dificuldades de tornar o conhecimento mais interativo, dinâmico, atrativo e vinculado
aos projetos de vida dos alunos. Afinal, o Ensino
Médio está em um amplo processo de reformulação
cujo propósito é promover uma trajetória escolar
que faça mais sentido e gere maior engajamento dos
estudantes nascidos no século XXI, acompanhando as
demandas e os desafios da sociedade contemporânea.
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O caráter transversal do Material Digital do Professor
contempla as diversas áreas do saber: Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e
Filosofia), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química), Matemática e suas Tecnologias
(Matemática) e Linguagens e suas Tecnologias (Arte,
Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa).
Nas atividades propositivas, ressaltamos a importância da
autonomia intelectual para o jovem estudante e sugerimos, como forma de facilitar o trabalho em sala de aula,
a formação disciplinar do(a) professor(a) indicado para
trabalhar, de forma prioritária, com cada segmento ou
conteúdo correspondente à obra literária em questão.
Os procedimentos para mapear conhecimentos,
organizar atividades, incrementar a interação entre
estudantes de diferentes perfis e enfatizar o protagonismo dos alunos serão sempre apresentados em
uma estrutura tríade de atividades, sendo elas a préleitura, a leitura e a pós-leitura. Também farão parte
deste material digital sugestões complementares e de
aprofundamento de conteúdo.
Buscando valorizar o desenvolvimento do pensamento crítico e as propostas de estímulo ao jovem estudante
no que tange ao seu futuro pessoal e profissional segundo
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mais
especificamente quanto ao tema Projetos de Vida, o
Material Digital do Professor vai fomentar exercícios
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de autoconhecimento e sugerir discussões sobre atuação social responsável, apresentando projetos, jornadas
coletivas, troca de ideias e debates relacionados a modos
de resolução de problemas e conflitos, à investigação e
às demandas da vida contemporânea.
Consideramos que, por meio de atividades de nível
inferencial nos processos de leitura, é possível expandir
a consciência que os alunos têm acerca de sua bagagem
cultural, dando-lhes a autoconfiança necessária para
que se envolvam de forma mais engajada em aprendizados colaborativos e se tornem, consequentemente,
sujeitos proativos e com autonomia para emitir ou
tomar decisões.
Obras literárias capazes de criar, por meio de seus
apelos e temas, um espontâneo interesse no leitor
ou ganchos interdisciplinares motivadores devem ser
bem-vindas e valorizadas em sala de aula, uma vez que,
na nova flexibilização curricular, os estudantes estarão
cada vez mais aptos a escolher parte do seu percurso
educativo, de forma a conectar o que aprendem com
seus interesses e projetos de vida.
A respeito do uso da literatura na escola, esta não
deve ser inadequadamente escolarizada. Conforme
nos ensina a professora e pesquisadora Magda Soares,1
é preciso cuidar para que a literatura não esteja a
serviço exclusivo da função pedagógica, do ensino
de conteúdos e da verificação de aprendizagens. Porque a literatura, em suas múltiplas funcionalidades e
aspectos de fruição, deve ser apresentada aos alunos
como oportunidade imaginativa.
No planejamento escolar, durante a seleção de obras
e gêneros literários, deve ser levado a sério o firme
compromisso com a educação integral do aluno. E Vila
dos Confins estimula a imaginação, a compreensão e o
respeito às diversidades regionais, a reflexão social e o
(re)conhecimento de fenômenos geopolíticos.A trama
adentra grandes áreas do conhecimento (Linguagens
e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias) e
pode ser consistentemente trabalhada em sala de aula,
1

SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In:
EVANGELISTA, A. A. M.; BRANDÃO, H. M. B.; MACHADO, M. Z. V. (Orgs.).
A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.

4

em conteúdos relacionados às disciplinas de História,
Geografia, Sociologia, Biologia e Língua Portuguesa.
Como orientação geral, vale observar que as atividades deste material digital relativas à conduta humana, à simbolização dos padrões e tipos sociais, à
diversidade das formas de pensar, ao modo de agir
em sociedade e à tomada de consciência do eu, do
outro e do nós, criam alcance conjuntural e interdisciplinar. Assim, a fim de explicitar como fonte objetiva
as habilidades e competências trabalhadas segundo
a BNCC, as principais atividades serão identificadas
por códigos alfanuméricos que remetem às áreas de
abordagem docente.
Este material digital foi especialmente feito para
você! Ele está repleto de subsídios para planejamentos individuais e coletivos, jogos de significação, atividades de interpretação crítica, debates de
enfrentamento, aprofundamentos enriquecidos com
ações interlocutórias, materiais de orientação e de
engajamento dos estudantes nas aprendizagens, assim
como orientações claras para motivar os estudantes
a atingir um nível inferencial nos processos de leitura. Essa é a proposta conjuntural deste material
pedagógico-literário, elaborado para a sua fruição e
mediação, professor(a).
Visite o acervo literário da escola para conhecer
este e outros livros, e boa leitura!

J

Sobre o autor

Mário de Ascenção Palmério foi um político,2 educador e romancista brasileiro. Nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, em 1916, e faleceu em Uberaba,
no ano de 1996. Fosse atuando como educador ou
político – além de vice-presidente da Comissão de
Educação e Cultura na Câmara dos Deputados entre
1950-1954, Palmério chegou ao cargo de deputado
federal por Minas Gerais em 1958 –, declarava-se
um homem cujo trabalho era inspirado pelo amor
à sua terra e à sua gente.
2

Saiba mais em: <https://bityli.com/fcjZk>.
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Palmério começou a vida de educador após concluir o magistério secundário na cidade de São Paulo, tornando-se professor de Matemática. De volta
à Uberaba, fundou, juntamente com a irmã Maria
Lourencina, o Liceu do Triângulo Mineiro, iniciativa
que daria forma ao famoso Ginásio Triângulo Mineiro, instalado no prédio do extinto Ginásio Brasil.
Em 1942, Palmério criou uma escola de comércio,
cuja escalada empresarial impressionou toda a cidade.
Então, no início de 1947, o Ginásio conquistou o status
de colégio, tornando-se apto a oferecer também o
curso Científico. Apenas quatro anos depois, em 1951,
Palmério fundou a Faculdade de Direito na cidade,
vindo a se tornar, em 1954, um dos grandes responsáveis pela implantação da Faculdade de Medicina
do Triângulo Mineiro, a atual Universidade Federal
do Triângulo Mineiro (UFTM). Em 1956, fundaria
ainda a Escola de Engenharia.
Atualmente, o Portal Mário Palmério,3 parte integrante do projeto Memorial Mário Palmério, contempla um plano de ações para organizar e divulgar
o legado cultural e a memória do escritor, político,
educador e fundador da Universidade de Uberaba
(Uniube), instituição de ensino superior localizada
no Triângulo Mineiro.
Foi no início da década de 1950 que Mário Palmério estreou na vida literária, publicando, em 1956,
o livro Vila dos Confins. Seu segundo livro, Chapadão
do Bugre (1965), foi inspirado em uma chacina política ocorrida em 1920 na cidade mineira de Passos.
Pianista de ouvido, deixou para a posteridade uma
deliciosa guarânia: “Saudade”. Na Academia Brasileira de Letras, é o quarto ocupante da Cadeira 2, eleito
em 4 de abril de 1968, na sucessão de Guimarães
Rosa. O Prêmio Top Educacional Professor Mário
Palmério,4 criado em 1992, é uma homenagem da
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES) ao professor que tanto contribuiu para o desenvolvimento da criatividade, da
originalidade e da inovação.

3
4

Saiba mais em: <https://bit.ly/3ktddQZ>.
Saiba mais em: <https://top.abmes.org.br/>.
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Para saber mais
A guarânia é um estilo musical de origem paraguaia,
em andamento lento, geralmente em tom menor.
Leia, a seguir, a letra da guarânia terna, suave, sedutora e serpenteada de lendas criada por Palmério.
Na ocasião de sua composição, o autor atuava como
embaixador no Paraguai.
Saudade (Letra e música: Mário Palmério)
Si insistes en saber lo que és saudade,
Tendrás que antes de todo conocer,
Sentir lo que és querer, lo que és ternura,
Tener por bien un puro amor, vivir!
Después comprenderás lo que és saudade
Después que hayas perdido aquel amor
Saudade és soledad, melancolia,
És lejania, és recordar, sufrir!5

J

Sobre a obra

Relacionando obra, tema e gênero
Síntese da obra

Professor(a), a descoberta do conteúdo da obra
literária pelos alunos deve ser um momento especial,
de valorização do tema, do gênero, do autor e de suas
abordagens.
Vila dos Confins narra a história de uma eleição
em um lugarejo situado no sertão mineiro, “mundão
largado de não acabar mais”, onde são revelados expressivos aspectos da vida sertaneja. Trata-se de um
livro de vocabulário rico e minucioso, que aprofunda
a consciência cidadã e tem potencial para cativar tanto
jovens leitores quanto aqueles mais experientes, tendo
em vista que sua narrativa é dinâmica e encoraja o
pensamento múltiplo, ativado por meio de consistentes
informações históricas, geográficas, culturais, lexicais,
políticas e éticas.
5

Para conferir outras composições do autor, ver: <https://bityli.com/GDpms>.
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No desdobramento da trama, (re)conhecemos enredamentos sociais que nos dão acesso a tradições, embates e paradoxos comportamentais. O pano de fundo
para a narrativa ficcional é um ano eleitoral que, por suas
características – mandonismo, voto de cabresto, entre
outras –, nos remete ao período da República Velha.
Ainda assim, muitos dos assuntos tratados em Vila dos
Confins ainda são relevantes para o cidadão brasileiro
contemporâneo.
O autor ambienta os acontecimentos na vila e seus
arredores – fazendas, cidades vizinhas, áreas naturais. Por
meio de um narrador-observador e pela voz das próprias personagens, cruzamos conflitos, defrontamo-nos
com preconceitos, maravilhamo-nos com aspectos naturais do sertão e temos a chance de refletir ativamente
sobre idiossincrasias do povo e do ambiente regional
retratado.Assim, por meio da leitura, ora estamos diante
da declarada desinformação do povo simples sertanejo
– muitos deles analfabetos, conduzidos pelos interesses
dos coronéis como massa de manobra –, ora diante
de trambiques conjunturais – promovidos por cabos
eleitorais, políticos, sargentos ou delegados locais, os
“(pseudo)homens da lei”. Reconhecemos personagens
que enterraram seus conflitos de consciência e outras
que a “ninguém desiludem, honestos de nascença”.
Dessa forma, a trama vai dando morada às desigualdades alarmantes que memorialmente atravessaram
nossa História.
Os acontecimentos ficcionais se estruturam em uma
narrativa coerente e linear, ágil e imaginativa. Os acontecimentos são pretéritos, mas ainda relevantes para análises críticas, políticas e sociais. Como vimos, os leitores
vão se deparar com muitos contrastes: a manipulação da
informação pelos chefes locais versus a obediência servil
dos caboclos; o coronelismo e sua desmesurada sede de
poder político versus a boa vontade do povo iletrado
para confiar e aprender. E este mesmo povo tem seus
votos aliciados por cabos eleitorais que fingem prezar
o direito à vida cívica, mas cometem crimes políticos
e violam direitos civis.
No mesmo espaço narrativo sangrado por corrupção e ilegalidades, defrontamo-nos com incomparáveis
belezas naturais, hábitos culturais de raiz sertaneja, prosa
boa nas rodas de conversa e linguagem típica regional.
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O tempo narrativo associado ao espaço – físico, mas
não isolado do social e psicológico – ocupa os capítulos
engajando sequências de ideias consistentes.“Prosa boa
na Vila é coisa que não falta” – pena que os mandantes
sufocam por lá o voto consciente e a política limpa,
honesta.Ah! “Nesses Confins esquecidos pela geografia
e os governos” há tão maravilhosa gente e vida natural:
bichos e hábitats, povo acolhedor e trabalhador, ambientes geográficos impressionantes. Mário Palmério é um
autor que refina os jogos com as palavras, que fascina
com descrições fiéis e assombra com a veracidade dos
acontecimentos, integrando aspectos do ontem ao hoje
histórico porque é profundo conhecedor dos temas que
retrata – a falta de acessibilidade à educação, a formação
das cidades brasileiras, as geografias esquecidas Brasil
afora, os tipos sociais sertanejos e as engrenagens por trás
da máquina política. Vila dos Confins nos abre, assim, à
necessidade essencial de um pensamento sóbrio contra
todo tipo de desrespeito ao cidadão. É um livro corajoso,
simultaneamente belo e deflagratório, enriquecido pela
menção a tradições culturais e por animados causos e
“histórias que a gente não esquece”. Também é denunciatório, pois revela como, muitas vezes, aqueles
que deveriam representar o povo em cargos políticos
alimentam apenas os próprios interesses. Quanto àVila,
simples, segue receptiva e nos convida: adentre, leitor(a)!
Temáticas

A literatura é de grande importância para a sociedade, pois trata-se de um instrumento poderoso de
comunicação e interação social. Por isso, professor(a),
o tema central de uma obra, bem como os assuntos
complementares que a atravessam, podem fomentar a
contextualização de conteúdos, abordagens transdisciplinares de saberes e ricas atividades individuais e
coletivas de aprendizagem, como núcleos de estudos,
elaboração de textos, pesquisas de campo, visitas guiadas,
projetos-piloto, interações argumentativas de formação
de opinião, oficinas criativas e diálogos intertextuais que
promovam situações de trabalho colaborativas.
No caso de Vila dos Confins, temos acesso a temas
bastante relevantes para o eixo disciplinar, sobretudo
no que tange às áreas do saber de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia
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e Filosofia) e Linguagens e suas Tecnologias (Artes,
Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa).
Nesse contexto, destacam-se as disciplinas de História
e Língua Portuguesa.
Antes de nos aprofundarmos sobre o tema, é importante lembrar que a obra possui um rico repertório
cultural. Isso significa que, além de termos acesso a um
abundante vocabulário, discursos elaborados, figuras
de linguagem e expressões populares, conseguimos,
ao longo da leitura, sentir a vida no sertão, apreciar os
hábitos e perceber a diversidade e as idiossincrasias que
se revelam no caminho.
Além disso, ainda que não seja uma obra ilustrada,
Vila dos Confins consegue desenvolver a apreciação
pelos ambientes, cenas, tipos sociais e acontecimentos
narrados, tamanha a habilidade do autor de exercitar a
imaginação, do leitor. Palmério domina uma alquimia
linguística que multiplica palavras e expande textos a
verossímeis representações mentais do modo de ser e
viver no sertão.
Por isso, professor(a), os temas que apresentaremos a
seguir contribuirão para a formação de uma bagagem
de experiências trabalhada não de modo fragmentado,
mas transdisciplinar, incrementando o aprendizado e a
formação humana e profissional dos estudantes.
O tema principal de Vila dos Confins é cidadania.
Afinal, o livro problematiza e explicita práticas que
desrespeitam os direitos do cidadão, sensibilizando-nos
para as desigualdades sociais que existem Brasil afora.
Ao enfocar as dificuldades de mobilidade social que
vulnerabilizam o povo, o autor nos convida a um engajamento consciente no que diz respeito às questões
que envolvem a política e o voto. Os diferentes estilos
de vida que ganham representatividade através dos
personagens também criam um rico diálogo entre a
Literatura e a Sociologia.
Gênero literário

Segundo o próprio autor, Vila dos Confins, o seu
primeiro livro, nasceu relatório, cresceu crônica e acabou em romance. A história foi assim:
Mário Palmério viajou pela região fazendo relatórios sobre as fraudes políticas que na época
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eram constantes. Esses relatórios chegaram até as
mãos da amiga escritora Rachel de Queiroz, que
gostou muito e os mandou para a editora José
Olympio. Nasceu então o primeiro romance de
Mário Palmério.6
Vila dos Confins pode ter nascido de observações,
apontamentos ou notas formais. Talvez o autor tenha
até pensado em publicá-lo em periódicos, em formatos mais curtos, como a crônica. Mas o que surgiu ao
final foi um romance, porque, enquanto manifestação
artística, Vila dos Confins é um livro que nos aproxima
de certos conceitos específicos da tradição literária.
O tema cidadania é desenvolvido dentro desse romance de nuances históricas e regionalistas conforme
uma perspectiva reflexiva e consistente: tanto o ambiente do sertão quanto as personagens tipificadas retratam
a diversidade social e o baixo empenho político em
representar o senso comum e promover o bem coletivo, chamando a atenção para a problemática do voto
de cabresto, a alienação de direitos civis, a prática da
chantagem eleitoral e seu resultado fraudulento.
Para saber mais
Na seção Aprofundamento, você encontrará uma
discussão sobre tipificação.

O romance narrativo que caracteriza Vila dos Confins evidencia a presença de um narrador em um determinado espaço e tempo.Tal observação, no entanto,
não nos separa de outros gêneros, já que também
é possível encontrar narradores em contos, novelas,
fábulas e crônicas. Então, professor(a), para destacar o
gênero romance dos demais, devemos buscar outros
elementos distintivos.
O romance costuma ter uma extensão maior do
que a novela e o conto. Por sua dimensão e amplitude
enunciativa, muitas vezes consegue abraçar diversos
gêneros em sua estrutura. A narrativa também conta
6

GARCIA, Therani; RODRIGUES, Erileine. Um escritor maduro: a língua do
povo não está nos dicionários. Portal Mário Palmério, Uberaba. Disponível
em: <https://bityli.com/60pW2>. Acesso em: 15 dez. 2020.
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com uma nítida sequência de fatos interligados que
ocorrem ao longo de um determinado período de
tempo. Existem, é claro, romances que não seguem
uma estrutura temporal linear, mas mesmo nesses
casos é possível reconstruir a temporalidade a partir
da leitura. Podemos dizer, então, que cinco elementos
integram a estrutura do gênero romance: narrador,
personagem, enredo, tempo e espaço.
Nesse gênero narrativo da prosa literária, também
podemos destacar o detalhamento e o encadeamento
de ações que podem ser protagonizadas por diversas
personagens. Vale lembrar ainda que seu conteúdo
não se associa necessariamente ao romance romântico,
já que os temas e as abordagens podem ser variados,
incluindo desde perspectivas históricas a biográficas
ou psicológicas.
O romance psicológico, por exemplo, retrata menos
os condicionantes do meio social e cultural e mais os
motivos íntimos das escolhas e ações humanas, focando no fluxo de afetos e memórias do inconsciente
para o consciente e determinando comportamentos.
Em contrapartida, no romance histórico a narrativa
se desenvolve em um contexto histórico específico,
e, ainda que as personagens sejam fictícias, descreve
fatos tal qual aconteceram, recurso chamado de autenticidade de cor local.
A partir dessas elucidações, professor(a), já podemos
dar pistas aos alunos de que Vila dos Confins traz as
marcas de um romance histórico:
A composição das personagens e dos cenários
é feita de modo que estejam em concordância
com documentos e dados históricos, oferecendo ao leitor uma noção da vida e dos costumes
da época. O romance histórico surgiu no século
XIX com o escocês Walter Scott (1771-1832).
Ele foi considerado o primeiro a usar esse estilo,
sendo o clássico Ivanhoe sua obra mais famosa.
[…] No entanto, para o filósofo húngaro György Lukács, as narrativas da História Antiga, os
mitos da Idade Média e os relatos chineses e
indianos teriam sido os precursores do romance
histórico. Segundo Lukács, a cor local, a informação histórica e o passado apresentado como
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uma realidade acabada são as características do
romance histórico.7
Vale lembrar, no entanto, que é a interpretação que
vai nos ajudar a perceber os elementos presentes ou
ausentes na narrativa, uma vez que toda manifestação
literária é inventiva e traz seu estilo impresso.
O fato histórico deve ser o ponto de partida
para a construção da ficção, ambos interagindo;
nota-se o uso de temas heroicos e personagens
representando valores éticos e morais; a narrativa
é construída no tempo passado, em detrimento
do tempo em que escreve o autor; atesta-se uma
legitimação entre os fatos narrados e documentos ou referências históricas; há a tentativa de
recuperar estruturas sociais, culturais, políticas
e estilos do passado.8
Como vimos, Vila dos Confins é uma obra que perpassa estruturas sociais, representa personagens típicas, indicia
a formação das cidades como fato histórico, denuncia
a política do cabresto que existiu no sertão brasileiro e
valoriza as contações interioranas, a expressividade oral,
o gosto pelos causos e as rodas de conversa. Sua narrativa não enaltece heróis, e sim evidencia o lado sujo e
antiético da política. Os valores morais são trabalhados
ao longo da obra, mas é durante a leitura, por meio da
interpretação ativa do leitor, que é possível perceber as
contradições e falcatruas políticas opostas ao bem social
comum, ao respeito cívico e à plena democracia.
No romance histórico tradicional, a narrativa
seria uma forma de realçar valores do passado.
Já nos romances pós-modernos, há uma reflexão
sobre esses valores, o que representa maior flexibilidade de interpretação sobre os fatos históricos. […] Ambos podem ser uma forma de nos
ajudar a entender os motivos pelos quais as coisas
acontecem no presente como as conhecemos.9
DIANA, Daniela. Romance histórico. Toda Matéria. Disponível em: <https://
bityli.com/v6ldO>. Acesso em: 10 jan. 2021.
8
		Ibidem.
9
		Ibidem.
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É interessante ressaltar ainda que Vila dos Confins
é, sobretudo, um romance pós-moderno regionalista.
Afinal, é fruto da tomada de consciência dos valores
específicos da cultura brasileira, está ligado às particularidades de grupos sociais em suas diferentes
regiões e expressa particularidades de um país que
tem impressa na sua identidade a diversidade nos
modos de falar, de festejar, de comportar-se, nos
costumes, crenças, climas, fauna, flora etc.
As obras que marcam o romance regionalista
eram apresentadas em folhetins, que eram capítulos apresentados de maneira periódica, quase
sempre semanais, em jornais. Em comum têm
a tentativa de fixar o que os autores consideram
de verdadeiro no Brasil, o sertão e a paisagem
intacta. […] O gênero romance regionalista é
considerado um dos mais difíceis estilos por não
contar com referências anteriores. […] Marcaram época O ermitão de Muquém, de Bernardo
Guimarães, publicado em 1865, sendo, cronologicamente, o primeiro romance regionalista a
marcar o estilo, e depois A escrava Isaura, romance
em que ficam implícitas as posições abolicionistas de Guimarães. […] Outra obra importante
dessa corrente é Inocência, de Visconde de Taunay,
publicado em 1872. Carregado de elementos
estéticos do Regionalismo, Inocência explora os
costumes e a fala sertaneja, além da beleza exuberante e exótica do Brasil central.10
Paralelamente, professor(a), percebemos que, em
meio à rotina das aulas, nem sempre é tarefa fácil classificar uma obra em determinada “família literária”, pois
sabemos que as narrativas podem apresentar elementos comuns a outros gêneros. Mas essa flexibilidade é
natural e pode até enriquecer a trama. Um romance,
por exemplo, pode trazer à tona elementos realistas e
naturalistas, bem como ladainhas, provérbios, ditados
populares, causos, lendas e contos. Em outras palavras,
uma obra pode abrigar discursos múltiplos e ainda ser
classificada por sua característica mais marcante.
10

		 Ibidem.
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Dito isso, por que Vila dos Confins não pode ser
considerado uma novela? Essa é uma das principais
questões a se levantar quando o assunto é o gênero
romance. De fato, ambos têm semelhanças, mas ainda
que Vila dos Confins seja uma obra ficcional, cujos
acontecimentos históricos surgem mesclados aos causos de caráter imaginativo, suas personagens são muitas
e diversificadas. O gênero novela, por outro lado, além
de apresentar uma narrativa em prosa de dimensão
intermediária, entre o conto, de menor extensão, e o
romance, de maior extensão, costuma acompanhar a
trajetória de uma só personagem.
Percebemos, assim, que a novela, o conto e o romance têm nuances em comum. O exército de um homem só (1973), de Moacyr Scliar, e Vidas secas (1938),
de Graciliano Ramos, exemplificam com maestria o
estilo. Ademais, professor(a), para minimizar dúvidas,
observe atentamente as principais características do
gênero literário novela:
Pluralidade dramática: ao contrário do que acontece

com o conto, a novela desenvolve vários enredos ao
longo da narrativa, que podem estabelecer conexões entre si. Sucessividade: o enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência
possa ser alterada ao longo da narrativa. Tempo: na
novela, o tempo é histórico, isto é, determinado
pelo calendário e pelo relógio. A narrativa é mais
rápida que a do romance. Espaço: tempo e espaço
são definidos pela pluralidade dramática, pois as
ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes na narrativa.
Linguagem: depende das circunstâncias históricas
da narrativa. Se um fato é narrado na Idade Média,
a linguagem denota características da época. Se a
narrativa é desenvolvida na atualidade, a linguagem
acompanha os hábitos culturais contemporâneos de
um determinado local. Personagens: não há limite
de personagens e, ao longo da trama, novos podem
surgir, assim como outros podem ser retirados da
trama, tudo em prol do fio narrativo. Mas não
costuma haver muitos personagens em cena – tal
como ocorre no romance. Enredo: diferentemente
do que acontece com o romance, cuja extensão
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é maior (o que permite um ritmo mais lento), a
novela segue um ritmo mais acelerado. As ações
dos personagens são essenciais para a narrativa, por
isso a novela tornou-se um texto que pode ser
facilmente adaptado para a teledramatização ou
radiodramatização.11
Ao final dessa conversação sobre gêneros literários,
professor(a), ofereça aos(às) alunos(as) outros referenciais de romance histórico, tais como O tempo e o
vento (1949), de Érico Veríssimo, Guerra e paz (1867),
de Liev Tolstói, e Viva o povo brasileiro (1984), de João
Ubaldo Ribeiro.
Em Viva o povo brasileiro, o autor percorre várias
etapas da construção da nação brasileira, como as lutas
pela independência, a abolição da escravatura, a Guerra dos Farrapos, a Guerra do Paraguai e a campanha
de Canudos, culminando com o questionamento da
origem dos problemas que se perpetuam ao longo do
processo de formação e afirmação da nação brasileira.As
personagens dão voz à história dos oprimidos, suscitando tanto o pensamento crítico em outras personagens
quanto no próprio leitor.
O povo brasileiro não deve nada a ninguém, tenente. Ao povo é que devem, sempre deveram,
querem continuar sempre devendo. O senhor papagaia as mentiras que ouve, porque não interessa
aos poderosos saber da verdade, mas apenas do
que lhes convém. Como queria o senhor que um
povo conservado na mais funda ignorância pudesse
compreender que não é a República a responsável
por tudo de mal que lhe vem acontecendo? Se
tudo piora, se a miséria aumenta, se a opressão se
faz sempre mais insuportável, se a fome e a falta
de terras são o destino de cada dia, enquanto os
senhores salvam a Nação na capital, escrevendo
leis para favorecer a quem sempre foi favorecido?12
Em Vila dos Confins, Palmério também dá voz aos
oprimidos, denunciando os abusos cometidos pelos
11

12

PEREZ, Luana C. A. Novela. Português: o seu site da Língua Portuguesa.
Disponível em: <https://bit.ly/3u79exz>. Acesso em: 08 jan. 2021.
RIBEIRO, João U. Viva o povo brasileiro. São Paulo: Alfaguara, 2008.
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chefes políticos locais, que se valem da humildade e
da ignorância do povo para se elegerem. Ou seja, a
bandalheira, a mentira, a chantagem, as manobras em
cartórios e dentro da casa dos próprios caboclos são
encenadas – para o choque do leitor – como “providências” naturais, comuns em ano eleitoral e praticadas
na frente de todos. No sertão da Vila dos Confins estão
representados os “alistadores” de gente, cabos eleitorais
que aliciam o povo. Trata-se de uma referência aos
nomencladores, escravos romanos que, a mando dos
políticos, guardavam os nomes dos eleitores e os revelavam em momentos-chave de campanha. São vários
os acontecimentos que provocam em nós, leitores, um
forte e espontâneo sentimento de revolta que acompanha a reflexão e a interpretação de Vila dos Confins.

Paratextos
Chamamos de paratextos o conjunto de textos
que, em um livro, compõe capa, orelhas, dedicatória,
epígrafe, apresentação, prefácio, introdução, sumário,
glossários, índices remissivos, resumos autorais, notas
finais, enfim, tudo o que complementa ou contextualiza uma obra.
Os paratextos não definem a obra literária, mas
contribuem para seu entendimento.Vamos aprender
juntos a utilizá-los? Na fase de pré-leitura, observe,
na materialidade do objeto livro, o trabalho estético
com a linguagem. Em seguida, observe o título, a
ilustração de capa, o texto de quarta capa, a folha de
rosto e as capas internas. Após a leitura da obra, observe se existem textos de apoio na parte pós-textual
da estrutura do livro.
Não deixe de considerar os paratextos detalha
damente, pois todo e qualquer elemento editorial
que compõe a obra pode fomentar o interesse do
leitor, contextualizar a trama e motivar importantes
intertextualidades.

Elementos narrativos
Enredo

Vila dos Confins conta a história da primeira eleição
para prefeito e vereadores de um município recém-emancipado do sertão brasileiro. Trata-se de um triste
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retrato do processo eleitoral no Brasil no século XX,
marcado por compra e aliciamento de votos, coação
e fraudes de todo tipo. Em contrapartida, destacam-se
a sensibilidade e a beleza com que o autor descreve
a vida do sertão, detalhando os costumes do povo
e a exuberância da natureza. O romance também
apresenta traços autobiográficos: tendo em vista que
Mário Palmério foi um importante político brasileiro,
o protagonista Paulo Santos manifesta-se como uma
espécie de alter ego do autor.
A seguir, apresentaremos algumas das principais
personagens, caracterizando sua importância na composição narrativa.
Personagens principais
Paulo Santos: protagonista,

é deputado federal e
apoia o candidato da União Cívica contra o chefe
político local, o coronel Chico Belo. Hospedado na
fazenda de Seu Sebastião enquanto se recupera de
uma maleita, articula-se politicamente na tentativa
de aumentar seu domínio político na região: “O deputado vinha para ficar até as eleições, e ia correr o
município de ponta a ponta” (p. 17).
João Soares: candidato da União Cívica apoiado
pelo deputado federal Paulo Santos: “Sei não, deputado. Eleição se ganha, mas é com dinheiro e polícia.
O senhor está vendo o estrago que o Alcindo anda
aprontando na Coletoria” (p. 23).
Chico Belo: coronel da região e candidato do Partido
Liberal. Busca manter a região do recém-criado município sob seu domínio:“Argola-de-laço, o Chico Belo!
E vingativo: não perdoaria nunca mais àqueles que se
reuniam hoje para apoiar a candidatura do João Soares.
Às vezes Paulo sentia remorsos. E se perdessem aquela
política? Ele, deputado federal, terminado o pleito voltaria para o Rio, ia cuidar da sua vida... Mal nenhum
lhe podia fazer o Chico Belo – mas, e aos outros? Ainda
não era o prefeito, e já mandava e desmandava” (p. 28).
Altamirando Bento de Araújo: personagem que, apesar de ter recebido ordens do patrão para votar em
determinado candidato, troca os votos na hora da
eleição, favorecendo seu compadre Eustórgio. É ironizado por ser considerado um leitor consciente: “As
cédulas são outras, não as que o patrão lhe deu, mas
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sim o compadre Eustórgio, com mil recomendações.
Coloca-as no envelope pardo, rasgando o que viera no
insuspeitável bolsinho. Passa o pincel de goma-arábica.
Pronto!” (p. 277).
Xixi Piriá: mascate bem-humorado que anda pelas
bandas dos Confins levando um pouco da cidade ao
povo das fazendas. Traz de tudo, desde sabonetes até
um corte de tecido. Ganha mais destaque na narrativa
quando assassina o capanga Felipão. “Xixi Piriá tinha
lá também as suas manias: a predileta era brincar com
a própria sombra, vigiar o espicha-encolhe provocado
pelo sol a subir e a descer. Divertido a gente se ver crescendo, crescendo, até acabar num caboclão apaideguado,
dono de toda a largura e comprideza da estrada!” (p. 13).
Gerôncio dos Santos: “Preto ainda novo e risão, especialidade de sujeito. Mora mesmo no porto, do outro
lado do rio, e cuida da balsa do governo. O porto está de
grito do arraial e o movimento é pequeno, permitindo
largas folganças ao balseiro. Um agrado de dois ou três
anzolões fundo-de-agulha e uma rodilha ou outra de
boa linha de aço trançada fecham logo sólida camaradagem entre o forasteiro e o simpático ribeirinho.
Amizade que vale ouro, a do balseiro Gerôncio” (p. 11).
Jorge Abdala ou Jorge Turco: proprietário de uma
venda, onde gosta de passar as horas olhando para o
céu em busca de estrelas. É lá que os homens se reúnem para falar de política: “Prosa na Vila dos Confins
é outra coisa que não falta. O ponto de reunião fica
na casa do Jorge Turco. Na casa e na venda, que é
tudo uma mistura só. Casa de homem solteiro, sem
implicância de mulher” (p. 11).
Aurélio: tio de Paulo Santos, é fazendeiro e trabalha com gado. É por intermédio dele que Paulo
inicia sua vida política. “Se tio Aurélio vivia sempre
fora, sempre longe, buscando boi no pantanal, um
belo dia chegava... E trazia presentes, casos, histórias.
Triste era quando o tio ia embora de novo” (p. 64).
Padre Sommer: homem muito culto, conhecedor
da geografia local e exímio caçador. Em uma furna
localizada no mato virgem, às margens do rio Urucanã,
vive uma aventura radical ao lutar com um animal
forte e perigoso, uma onça-preta: “Não, não era possível. Pela primeira vez o padre pregava a sua potoca.
Onça-preta era lenda, invenção de caçador” (p. 86).
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Tempo e espaço

A narrativa se passa no Brasil dos anos 1950, quando
as disputas eleitorais custavam vidas e muito aliciamento. É ambientada no recém-inaugurado município
de Vila dos Confins, situado nas proximidades do rio
Urucanã e assim descrito na abertura do romance:“O
sertão dos Confins é um mundo de chão arenoso e
branco, que principia na serra dos Ferreiros e acaba
no ribeirão das Palmas”.
Há uma breve menção à capital, à época o Rio
de Janeiro, quando o candidato Chico Belo visita
companheiros políticos em busca de recursos e apoio
para o pleito. Logo, podemos inferir que se trata de
um espaço secundário.
A trama se desenrola fundamentalmente na vila
e nos espaços criados pelo homem: “Corrutela de
lugar, a Vila: a igreja, um punhado de casas de adobo e de telhas, e uma porção de ranchos de taipa e
folha de buriti. Rua mesmo, uma só: começando na
igreja e acabando no cemitério, tal e qual a vidinha
do povo que mora lá” (p. 18). Tudo o que ali aparece
nasceu de mãos humanas, da necessidade de viver em
coletividade. Por oposição a esse espaço em fase de
urbanização, temos a natureza em toda sua exuberância, e são vários os acontecimentos que têm o rio
ou o mato como cenário. O rio Urucanã, com suas
margens esquerda e direita, divide as ações da narrativa
em boas e más, sendo que as boas ocorrem do lado
direito, e as últimas, do esquerdo:“Repare, tio Aurélio:
a margem de cá é menos fértil do que a direita. Na
maioria dos rios que conhecemos, a margem esquerda
é sempre mais rica em terras de cultura. Já parafusei
a cabeça, inventei explicações, mas até hoje nem eu
nem ninguém descobriu a razão da coisa. Talvez que
noutras zonas isso não aconteça. Mas por onde eu
tenho andado, é sempre assim” (p. 51).
Por todos esses elementos, Vila dos Confins pode ser
caracterizado como um romance politópico, já que
vários cenários são apresentados ao longo da narrativa. O deputado Paulo Santos percorre quase todos
esses espaços: passa pela venda de Jorge Turco, vai ao
povoado de Carrapato e cruza a balsa em que trabalha
Gerôncio, atravessando, de um lado para outro, pessoas,
sonhos, desejos e riquezas.

Narrador

Narrado em terceira pessoa por um narrador oniso autor utiliza amplamente de recursos descritivos para demonstrar, por exemplo, a beleza do
sertão em noite de lua cheia, ou para apresentar a
subjetividade das personagens: “Lembrou-se de um
caso. Na serra dos Baús, na fazenda do Maximino,
noite assim de lua cheia. Pulara a janela do quarto e
fora para o aparado da serra, logo no fundo dos currais.
E deixou-se ficar por ali, apreciando o luar a cair nas
furnas e grotões, e em toda aquela imensidão que se
alargava lá embaixo” (p. 20).
ciente,

Projeto gráfico
A capa do livro Vila dos Confins destaca, em tom
expansivo, o nome do autor, tendo como pano de
fundo uma imagem de um dia de movimentação
social. A cena expressa formalidade, pois os homens
aparecem usando chapéu, paletó e calça, e as mulheres, roupas sóbrias e discretas. Aqui estilizada em tom
azulado, a imagem original é de Marcel Gautherot,13
fotógrafo que esquadrinhou diversas regiões do país
tornando-se conhecido por suas expressivas fotografias, sobretudo de trabalhadores e tradições folclóricas,
as quais captam a alma brasileira.
As capas internas também não passam em branco,
apresentando ao leitor manuscritos que sugerem pesquisa vocabular do autor. O momento de análise das capas
internas é uma boa oportunidade para consultar com
os alunos o Glossário Palmeriano, disponível no Portal
Mário Palmério, por meio da leitura
do QR Code (escaneável pela maioria dos telefones celulares equipados
com câmera) ou pelo endereço eletrônico: <http://bit.ly/2NSsGhs>.
Acesso em: 13 abr. 2021.
Aliás, professor(a), lembra quando falamos dos paratextos? Pois a dedicatória em Vila dos Confins também
é um elemento que merece ser comentado, já que se
apresenta dupla: a primeira é íntima e pessoal (A meu pai),
enquanto a segunda expressa o trânsito e a proximidade
13

Para saber mais sobre Marcel Gautherot, acesse: <https://bit.ly/3aRT8jK>.
Acesso em 14 mai. 2021.
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de Palmério em relação às rodas literárias e intelectuais,
referenciando autores conceituados, professores, críticos
literários, ensaístas e outros nomes que fizeram história
nas Letras e no campo editorial brasileiro.

Em sintonia com a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
tem como um de seus principais objetivos apresentar
parâmetros e diretrizes que auxiliem você, professor(a),
na tarefa de preparar os(as) estudantes brasileiros(as)

para o futuro (cf. BRASIL, 2018, p. 5). Para isso, estabelece as aprendizagens que todo estudante do país
deve conhecer ao longo da Educação Básica.
As propostas de atividades deste material digital
estão em conformidade com a BNCC e apontam,
para sua consulta, as principais habilidades que podem
ser desenvolvidas no decorrer do seu trabalho com a
obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um
código alfanumérico cuja composição é a seguinte:

EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de
números (13) indica que
as habilidades descritas
podem ser desenvolvidas
em qualquer série do
Ensino Médio, conforme
definição dos currículos

A segunda sequência de
letras indica a área (três
letras) ou o componente
curricular (duas letras):
LGG = Linguagens
e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
e suas Tecnologias
CNT = Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

Os números finais indicam a competência específica à qual se relaciona a
habilidade (1º número) e
a sua numeração no conjunto de habilidades relativas a cada competência
(dois últimos números).
O uso de numeração
sequencial para identificar as habilidades não
representa uma ordem ou
hierarquia esperada das
aprendizagens. Cabe aos
sistemas e escolas definir
a progressão das aprendizagens, em função de
seus contextos locais.

Sempre que desejar, acesse a BNCC a partir do QR Code ao lado e consulte os textos que descrevem cada competência ou habilidade relacionadas
nas propostas de atividades. Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>.
Acesso em: 21 abr. 2021.

ACESSE:
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Propostas de atividades I
Professor(a), nesta seção você encontrará orientações e sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas principalmente nas aulas de Língua Portuguesa, História e Arte. Trata-se de um conjunto de
propostas elaboradas à luz da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) do Ensino Médio, visando ao
desenvolvimento de habilidades previstas para esse
nível de ensino. Será trabalhado, de modo especial,
o aprimoramento das capacidades argumentativa e
inferencial dos estudantes, tanto por meio da escrita quanto da oralidade e da produção multimídia.
Apresentamos, também, estímulos ao posicionamento
crítico, à análise de efeitos de sentido estéticos e ao
protagonismo do estudante. As sugestões oferecidas
aqui estão organizadas em três etapas de desenvolvimento: pré-leitura, leitura e pós-leitura.

PRÉ-LEITURA
J

Proposta 1

Duração: 50 min
Momento 1: Levantamento de formação e opinião
Durante o processo de preparação para a leitura,
valorize, na companhia de seus(suas) alunos(as), a
obra em sua materialidade. Incentive os(as) estudantes
a manusearem o livro, apreciando-o como um objeto
estético e cultural.
Peça que os(as) estudantes analisem capa e quarta
capa, que folheiem o livro e vejam o número de
capítulos, bem como aspectos do projeto gráfico
(fontes usadas, tamanho, espaçamento entre linhas,
margens, vinhetas, símbolos, ilustrações etc.). Por
fim, peça que observem a relação entre a imagem
principal da capa, o título da obra e o texto a ser lido.
Momento 2: Conhecendo Vila dos Confins
Professor(a), leia com os(as) estudantes o texto introdutório que apresenta ao(à) leitor(a) a Vila
dos Confins. Em seguida, peça que relatem se já
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conheceram algum lugar com características parecidas. A partir dessa leitura, questione quais inferências
podem ser feitas acerca da obra.
Orientações / resolução: Professor(a), assim que fizer
as perguntas, permita que os(as) estudantes se expressem e não os(as) pressione a se manifestar. Valorize
cada contribuição, ainda que não esteja totalmente
dentro do tema abordado, e permita que esse diálogo
instigue a leitura da obra. Apresente temas que sejam
importantes para o entendimento da obra a ser lida.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP20),
(EM13LP46), (EM13LP49).

J

Proposta 2

Duração: 50 min
Análise de charges
Charges ou cartuns são gêneros textuais muito
interessantes para o trabalho de competências como
a interpretação de texto e a identificação de fatos
históricos e políticos por estarem, geralmente, relacionadas com acontecimentos relevantes de uma
época e/ou localidade.
Professor(a), divida os(as) estudantes em cinco
grupos e convide-os(as) a pesquisar charges que
exemplifiquem momentos políticos vividos nas últimas cinco décadas (1980, 1990, 2000, 2010 e 2020).
Cada grupo ficará responsável por selecionar uma ou
mais charges e explicar um fato político marcante
ao qual se referem. O grupo que ficar com a última
década terá menos tempo histórico para analisar, mas,
por se tratar do período atual, há também muito
material que poderá ser utilizado.
Orientações / resolução: Professor(a), marque datas
para as apresentações e providencie o material necessário para que a atividade seja realizada sem nenhum
contratempo. Informe aos(às) estudantes a possibilidade
de utilização dos equipamentos eletrônicos da escola e
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reserve-os, caso necessário. Após cada apresentação,
faça um comentário enriquecedor acerca do trabalho
e da análise política feita pelos(as) estudantes. Se julgar
necessário, elabore questões que enriqueçam o conhecimento visando à leitura da obra.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP02), (EM13LP15),
(EM13LP16), (EM13LP18), (EM13LP21), (EM13LP34).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG202), (EM13LGG204),
(EM13LGG302), (EM13LGG303).

LEITURA
J

Proposta 3

Duração: 100 min
Inferências
Hora de refletir acerca do tema “O analfabeto
vota?”, baseando-se nas expressivas passagens literárias
de Vila dos Confins. Afinal, depreciar o outro influi nas
tomadas de decisão. Hoje, não se pergunta mais “por
que os analfabetos votam?”, mas sim “por que até 1985
foram destituídos do sufrágio?”. Sobre essa questão, a
obra de Mário Palmério nos oferece algumas pistas.
Os trechos reunidos neste material digital visam
exemplificar o exercício mental proposto a seguir.
Trata-se de sugestões, então sinta-se à vontade para
escolher outras passagens que, igualmente, fomentem a leitura imaginativa-simbólica e o pensamento
histórico-associativo.
Para que o conhecimento se expanda em interpretação crítica, vamos agora, professor(a), promover
o diálogo embasado nas descrições do romance regionalista de Palmério, levantando opiniões críticas
sobre as relações de poder que afetam a vida do povo
brasileiro.

• Depreciação ou perseguição pela aparência ou classe social: páginas 98, 144-145, 150,
157, 257.
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• Insight comparativo: páginas 175, 290-292,
293-296.
• Depreciação das manifestações culturais
populares: páginas 158-159.
• O retrato das desigualdades sociais: páginas
75-76, 116-118, 121, 137, 150, 164, 211-212, 313314.
• Enfraquecimento da integridade do Estado de Direito: páginas 22-23, 29, 56, 254, 263,
328-329, 330-331.
A partir dessas releituras representativas e simbólicas
de um meio social, pergunte aos(às) alunos(as) o que
eles(as) conseguem inferir. Afinal, os trechos supracitados tratam de questões de suma importância para
um estudante do Ensino Médio, entre elas:
• Depreciação do outro;
• Forte estratificação e desigualdade social;
• Polarização entre pobreza e riqueza;
• Desigualdade de gênero (machismo);
• Fraude eleitoral (cartas marcadas no jogo político);
• Desigualdade e subversão do Estado de Direito;
• Desrespeito às tradições culturais;
• Violência ou amedrontamento contra outros seres
humanos (abuso de poder e uso de força bruta);
• Preconceito (comportamento hostil às pessoas ou
aos grupos sociais);
• Racismo (discriminação direcionada a pessoas de
raça ou etnia diferente).
Orientações / resolução: Professor(a), você pode optar aqui por não selecionar individualmente os trechos
de releitura. Para incentivar a proatividade, considere
pedir a ajuda dos(as) alunos(as) para reunir ou levantar
passagens do livro que sinalizem questões relevantes
para a conscientização cidadã. Dê espaço para que
façam seleções e justifiquem suas posições. Para que
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todos participem, divida a turma em cinco grupos
e indique os temas a serem apreciados durante a
leitura. Marque uma data para a apresentação dos
trabalhos, que poderão ser desenvolvidos por meio
de diversas estratégias pedagógicas; basta escolher
a que melhor se enquadre ao trabalho a ser realizado
pelos(as) estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),
(EM13LP05), (EM13LP07), (EM13LP20).

PÓS-LEITURA
J

Proposta 4

Duração: 70 min
Resenha crítica
Após esses esclarecimentos encadeados, e considerando o que aprendemos com a leitura de Vila
dos Confins, convide os(as) alunos(as) a produzir uma
resenha que expresse o porquê de o livro de Mário
Palmério ser combativo a desigualdades sociais, uma
vez que, por meio da leitura, podemos identificar
fortes contrastes sociais e passagens literárias em que o
homem estudado, político, poderoso e “culto” menospreza o povo – “povinho”, “manada” ou “cambada”,
como encontramos na narrativa.
Professor(a), siga o modelo a seguir para elaborar
um plano de aula para esta atividade.
TEMA:Análise linguística – Organização estrutural
dos enunciados.
Quais conhecimentos prévios são necessários para
esta atividade? Identificar a estrutura básica do texto
dissertativo-argumentativo.
Para saber mais sobre argumentação crítica voltada para as aulas de produção textual, consulte o portal Educa Mais Brasil.
Disponível em: <https://bit.ly/3uPz8p4>.
Aceso em: 13 abr. 2021.
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ESTRATÉGIAS E RECURSOS: professor(a),
você poderá, por exemplo, levar os(as) alunos(as) ao laboratório de informática/sala de vídeo para assistirem
a vídeos sobre como fazer uma resenha. Também é
possível utilizar resenhas de filmes e vídeos veiculados
na internet. Os(as) alunos(as) deverão fazer anotações
sobre os seguintes aspectos:
a. O que é uma resenha e qual sua função social?
b. O que significa fazer uma crítica?
c. Quais são os tipos de resenhas?
d. Quais são os passos para se fazer uma resenha?
e. Quais as diferenças entre resumo, sinopse e
resenha?
SUGESTÃO AUDIOVISUAL:“O
que é uma resenha crítica?”, videoaula
do canal Khan Academy Brasil. Disponível em: <https://bit.ly/3r8EMS7>.
Acesso em: 13 abr. 2021.
APRENDIZAGEM FOCAL: o que o aluno poderá aprender com esta atividade prática?
a. Identificar as características estruturais e funcionais do gênero resenha;
b. Distinguir os quatro tipos de resenha: acadêmica, crítica, temática e descritiva;
c. Reconhecer que cada tipo de texto tem uma
finalidade;
d. Identificar a resenha crítica como gênero textual amplamente utilizado na esfera jornalística,
cuja finalidade é orientar o leitor sobre o conteúdo de um objeto cultural – livro, filme, espetáculo
teatral ou musical, exposição de artes plásticas etc.;
e. Pesquisar e ler diferentes tipos de resenhas;
f. Produzir uma resenha crítica de 20 linhas.
Orientações / resolução: Professor(a), tal atividade
visa à leitura motivada e ao desenvolvimento do protagonismo autoral. Os(as) estudantes poderão redigir as
resenhas ou publicá-las em blogs. Que tal propor uma
disputa entre eles(as)? Convide-os(as) a postar suas
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produções em redes sociais e premie aquele(a) estudante que conseguir mais curtidas. Como estratégia
de divulgação, oriente-os(as) a criar um blog e repassar
o endereço para outros estudantes e funcionários da
escola, a fim de que toda a comunidade escolar possa
participar da atividade.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP03), (EM13LP04),
(EM13LP15), (EM13LP18), (EM13LP45), (EM13LP46),
(EM13LP53).

J

Proposta 5

Duração: 50 min
Redação
Professor(a), que tal desafiar os(as) estudantes a escrever sobre um tema relevante dos últimos tempos?
Solicite que os(as) alunos(as) pesquisem e façam
uma redação dissertativo-argumentativa que aborde
o seguinte tema: na sua opinião, as fake news são um
perigo para a democracia? Lembre-se de ressaltar que
dissertação argumentativa é um gênero textual no
qual se deve defender um ponto de vista com argumentos. Na seção Aprofundamento você encontrará
mais subsídios sobre fake news e tipologias textuais.
Orientações / resolução: Professor(a), caso sua escola
possua professores(as) distintos(as) para as disciplinas
de Língua Portuguesa e Redação, convide o(a) de
produção textual a participar dessa atividade. Como
os(as) estudantes do Ensino Médio, em sua maioria,
estão se preparando para o ENEM, avalie as redações com os critérios adotados pelo exame. Convide
aqueles(as) que se sentirem confortáveis a ler o texto
produzido para a turma.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP03), (EM13LP04),
(EM13LP15), (EM13LP18), (EM13LP45), (EM13LP46).
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Propostas de atividades II
LINGUAGENS E SUAS
TECNOLOGIAS
Língua Portuguesa/Literatura
Professor(a), a seguir, você encontrará sugestões
de atividades que podem ser desenvolvidas nas aulas
de Língua Portuguesa. As propostas elaboradas objetivam, conforme a BNCC, o desenvolvimento de
habilidades previstas para essa faixa de escolarização,
tais como: interpretação crítica da realidade; respeito à
diversidade; percepção sensível de formas de expressão
identitária; análise de visões de mundo; compreensão
de práticas sociais de linguagem; compreensão dos
múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos; observação do funcionamento das linguagens;
compreensão da língua como fenômeno (geo)político,
histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos
contextos de uso.

PRÉ-LEITURA
J

Proposta 1

Duração: 50 min
Compreensão territorial e engajamento sociopolítico
É possível dizer que, mesmo tendo sido escrito em
1956, Vila dos Confins é um livro atual?
Na obra, nos deparamos com situações de violentos
conflitos regionais, falta de intervenção política apaziguadora e legal contra as ilegalidades, exploração da
terra, indícios de genocídio cultural e desrespeito aos
indígenas confrontados com a atividade mineradora.
Nesse sentido, Vila dos Confins lhe parece uma obra
politizada, moderna e crítica?
Contava-se a coisa assim. Há mais de duzentos
anos, ponta desgarrada de catadores de ouro

Material Digital do Professor – Vila dos Confins

descobriu a aluvião do Morro Redondo nas
nascentes do rio do Caracol. A notícia correu,
levantou-se a rancharia, instalou-se a mina. E
tal qual a quantidade de ouro em pó carregada
pelas enxurradas das vertentes […] que a Mina
Velha virou corruptela importante, com igreja
sobrado e tudo. Mas lá um dia – a explicação
mais acertada é a da barbaridade dos brancos – os
índios revoltaram-se e botaram fogo no povoado:
acabaram mesmo com o garimpo. Se alguém
sobrou da carnificina, esse nunca mais pôs o pé
naquelas bandas conflagradas nem convenceu
ninguém a fazê-lo. E a mata tomou conta de
tudo: virou virgem outra vez (p. 87).
– Eu já tinha andado por aquelas bandas, no
garimpo do Jucurutu […]. Para que vocês tenham ideia do que é aquilo, eu lhes conto que
o garimpo vive de sentinela armada dia e noite.
Mesmo assim, vez ou outra aparece um infeliz
esmagado a pau, com as bordunas deixadas sobre
o cadáver, que sinistra advertência (p. 88).
Em 2015, o site Terras Indígenas14 chamava a atenção dos leitores para o garimpo ilegal em uma das
maiores reservas de diamantes já encontrada. O site
denunciava os “atravessadores” da exploração, o desmatamento, a criação de pistas de pouso no local,
o conflito com indígenas, os garimpeiros armados
ameaçando os indígenas, o genocídio cultural e a triste
constatação de que “índio sem terra é índio sem alma”.
Agora, professor(a), proponha que os(as) estudantes
pesquisem mais sobre genocídio cultural e elaborem
um breve texto para apresentar à turma, dialogando
acerca de questões contemporâneas que envolvam
conflitos humanos.
Orientações / resolução: Professor(a), essa atividade
é para instigar os(as) estudantes a adentrar nos temas
abordados por Palmério em Vila dos Confins. Aqui,
mais importante do que a pesquisa é verificar se os(as)
estudantes são capazes de compreender os conflitos
humanos representados na obra. Divida-os em grupos
14

Saiba mais em: <https://bit.ly/37HJxKo>.
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e determine temas específicos para a pesquisa, a fim
de amplificar a gama de conflitos abordados. Propicie
espaços para o debate e o entendimento das questões
apresentadas pelos(as) estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP20),
(EM13LP30), (EM13LP32), (EM13LP46).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG103), (EM13LGG202).

LEITURA
J

Proposta 2

Duração: 50 min
Fraseologia popular e pensamentos regionais
Professor(a), apresente para os(as) estudantes as
frases a seguir e convide-os(as) a uma interpretação
livre, seguida de uma visita ao Glossário Palmeriano.
Estimule que voltem ao contexto das frases e as interpretem primeiro espontaneamente, buscando deduzir
seus significados, e, depois, apoiados na pesquisa do
glossário. Nessa atividade, serão ressaltadas a expressividade, a diversidade linguística, a ironia, o sarcasmo
e a inventividade.

Fraseologia
a. Me abra isso aí, ô bruaqueiro (p. 114).
b. Aqui neste oco de mundo, ninguém me acha,
não (p. 16).
c. Do contrário, o Chico Belo monta mesmo,
acaba com a vida de vocês (p. 30).
d. Daqui ao Carrapato é chão que não é vida!
(p. 51).
e. Severino do tronco do tio Honório! O velho
esparramou um familião (p. 61).
f. [...] recém-chegava dos espigões da serra, lá onde
a chuva malhara com vontade e já principiavam
a madurar as primeiras frutas do cerradão (p. 82).
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g. Passado o pé-d’água, ninguém mais o conteve.
[...] Se rio pegou água... (p. 106).
h. Quem te viu, quem te vê... Hoje não capa
nem frango nanico... (p. 108).
i. Viaja escoteiro, que a tralha é pouca e de peso
nenhum (p. 118).
j. Galo de briga com a vista vazada morre da
banda cega (p. 127).
k. “Zagaiadeira automática” foi o apelido que
o Tuta, outro companheiro nosso, botou na invenção do Rufino (p. 294).
l. Neca Lourenço, por outro lado, vivia arrotando
papo, mandando recados e desaforos ao Chico
Belo (p. 239).

g. Naqueles tempos de sertão, Paulo, sujeito medroso, não chegava a branquear a barba. Melhor
fama de bandido que a de água-mole. Quem fraquejasse, virava cruz de beira de estrada (p. 108).
h. O garimpo é perto [...] tudo tão bem organizado... Pensei que fosse gente vadia, povo
sem eira nem beira [...] Vivem dela [...] A eterna
esperança do jogador (p. 117).
Orientações / resolução: Professor(a), como aprofundamento, oriente os(as) estudantes a buscarem
na obra outros exemplos de fraseologia popular ou,
ainda, alguns que conheçam e possam ser associados
a alguma passagem do livro. Permita que eles(as) apresentem suas investigações e, durante a atividade com
as frases e os pensamentos, reforce os conceitos de
tolerância, respeito, diversidade linguística e expressão
identitária. Não deixe de realizar uma visita virtual ao
Glossário Palmeriano.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:

Pensamentos
a. A política matava, acabava com a pessoa. [...]
Escravo dos outros, do partido, do eleitorado. [...]
Todos os dias uma má notícia, nomeações que
não saíam, chefes do interior que ameaçavam
romper por causa de pedidos impossíveis... E
ter de mentir, de prometer... (p. 40).
b. ‘Guente o galho do seu lado, patrão, que do
meu lado eu ‘guento! (p. 44).
c. Para consertar caboclo, só outra conversa de
caboclo. Aquilo é cobra, menino: conheço esse
povinho de olho gateado e cabelo ruim (p. 57).
[...] de tardinha: hora em que os mosquitos cantavam – coro bonitinho, só de zês e de esses –
festejando a chegada da noite (p. 67).
d. Política! Não mexia mais com aquela droga.
O que ganhava, lá se ia: os subsídios, a retirada
de diretor do banco... E as dívidas aumentavam!
(p. 68).
e. Eu já tinha andado por aquelas bandas, no
garimpo do Jucurutu [...] eu lhes conto que o
garimpo vive de sentinela armada dia e noite.
[...] No Jucurutu encontrei muita gente lavando
cascalho (p. 88).
f. Onça não se afoba, não, é bicho calculista
– tanto que poupa por instantes o animal que
assalta, para poder fugir mais depressa, montada
a cavalo (p. 90).

Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP20),
(EM13LP30), (EM13LP32), (EM13LP46), (EM13LP48).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG103), (EM13LGG202).

PÓS-LEITURA
J

Proposta 3

Duração: 120 min
Produção textual
Vila dos Confins nos convida a conhecer muitas estórias (narrativas populares) dentro da História (principal
e ficcional, incluindo a história do país). Afinal, muitos são os casos e as descrições que alimentam nossa
curiosidade intelectual e nos sensibilizam ao longo da
narrativa.
Proponha aos(às) alunos(as) uma releitura dos capítulos 23 e 24, mostrando como essa parte da trama pode nos ajudar a compreender como se dá a
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construção de um texto ficcional.

Desde o momento
em que o protagonista afirma “Quem vai agir agora
sou eu!” (p. 237), toda uma problemática é explicitada, abrindo espaço para a dissimulação (p. 239). A
ação, então, é colocada em prática (p. 241-252) até
um desfecho hipócrita – “Ninguém lhe roubaria impunemente aquela rica e nova zona. Ninguém!” (p.
252) – muito bem construído pelo autor.
PROPOSTA: a partir da invenção da tocaia de Paulo
Santos – trechos mencionados no parágrafo anterior –,
convide os(as) estudantes a produzir um texto original.
Motive-os(as) à releitura e à produção de um texto livre em temática, mas conservando os seguintes
elementos (de elaboração e estruturais) da invenção
da tocaia:
a. Um argumento;
b. Um protagonista e um cúmplice;
c. Um ambiente à escolha;
d. Uma problemática;
e. Um plano;
f. Uma sequência de ações e seus pormenores
(desenvolvimento da trama);
g. Uma coreografia da dissimulação (p. 242-244);
h. Demonstração de um estado de espírito (o
afobamento de Paulo nas p. 243-244, ou a estupefação de Osmírio diante da violência e do
desrespeito à Constituição nas p. 247-248);
i. Provocação de um alarde (Paulo muda de
cidade para contar da tocaia nas p. 245-246);
j. Uma declaração de urgência;
k. Pedidos de garantia;
l. Um desfecho.
Orientações / resolução: Professor(a), você poderá
organizar com os(as) estudantes um livro de contos.
Dependendo da disponibilidade de materiais ou das
facilidades estruturais da escola, esse trabalho poderá
ser impresso ou postado on-line. Neste último caso,
solicite que os(as) alunos(as) elaborem uma forma de
divulgação das produções, mas de forma que você
também tenha acesso aos trabalhos.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar,

principalmente, para o desenvolvimento das seguintes habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),
(EM13LP15), (EM13LP18), (EM13LP20), (EM13LP30),
(EM13LP32), (EM13LP45), (EM13LP46).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG103), (EM13LGG202).

Arte

PRÉ-LEITURA
J

Proposta 1

Duração: 50 min
Caracterização multidimensional das personagens
As personagens principais (protagonista e antagonista) e secundárias de Vila dos Confins realizam uma
vasta gama de atividades, e são muitas as profissões
mencionadas em sua ambientação – peões, mascates,
boiadeiros, garimpeiros, empregados domésticos, cozinheiras, padres, professoras, políticos, juízes, secretários,
delegados, cabos, soldados, comerciantes, jagunços,
cabos eleitorais etc.
a. [...] dona Ermesinda aflita daquele jeito...
Agonia de tanto tempo – ror de dias sem notícia do filho, a polícia toda de Santa Rita atrás
dele, a jagunçada do seu Mariano ajudando o
cerco... (p. 17).
b. O sol castigava. [...] Mas Xixi Piriá não podia parar. Não podia, que um mundo de gente
esperava por ele. Na mala, além de tanta encomenda, iam segredos também: recados, bilhetes...
– mensagens ainda frescas de beijos, escondidas
em muito embrulhinho inocente. O mascate
não podia afrouxar a marcha: todo o sertão tinha
encontro marcado com ele (p. 16).
c. Lá vai ele [...] Insofrido, insofrido… (p. 17).
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Proponha, professor(a), que cada estudante escolha
uma profissão, mencionada ou não na obra, e elabore,
a partir dessa escolha, uma atividade artística como
grafite, desenho, colagem, pintura, cópia estilizada etc.
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sofridos pela sociedade na tentativa de punir esses
“não profissionais” com base no art. 47 da Lei das
Contravenções Penais.
Para saber mais

Orientações / resolução: Professor(a), esta atividade
procura permitir que os(as) estudantes conheçam e
valorizem profissões menos “glamourizadas”. Marque
a data das apresentações dos trabalhos e providencie
os materiais e equipamentos necessários para a realização adequada da atividade. Após todas as apresentações, solicite que os(as) alunos(as) organizem um

Sobre falta de autorização legal para exercer uma
profissão, busque informações na seção Aprofundamento.
Exercício ilegal de profissões no Código Penal15
Conforme mencionado, o art. 282 do Código Penal
tão somente tipifica como crime o exercício ilegal
de três profissões: médico, dentista e farmacêutico.
Para tais crimes, a pena é privativa de liberdade de
seis meses a dois anos de detenção, e multa, se o
crime é praticado com fins lucrativos.

mural em sala de aula para a divulgação dos trabalhos.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP47),
(EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG104), (EM13LGG201),
(EM13LGG301).

LEITURA
J

Proposta 2

Duração: 100 min
Regulamentação das profissões
Algumas das profissões típicas à localidade de Vila
dos Confins, apesar de historicamente representativas
no cenário político-econômico do sertão brasileiro,
hoje são consideradas ilegais. Logo, assim como a obra
nos coloca diante de trabalhadores autônomos, batalhadores e honestos, como Xixi Piriá – um mascate –,
há algo bem interessante a ser discutido paralelamente
com os(as) alunos(as): o Código Penal que trata do
exercício de profissões tipifica como crime o exercício ilegal de apenas três profissões. Portanto, capangas
e jagunços não seriam enquadrados como ilegais,
mas sim como auxiliares de fazendeiros, profissionais
liberais. Nesses casos, então, restaria ao povo recorrer ao Ministério Público alegando os transtornos

Valendo-se das leituras para exercitar o diálogo, a
cooperação e o exercício do trabalho, motive os(as)
estudantes a criar, via canais tecnológicos e servidores
para microblogging, uma rede de troca. A saber, microblog é uma forma de informação de blog que permite
aos usuários atualizações breves de imagens e texto.
É possível disponibilizá-las para que sejam vistas publicamente ou formar um grupo restrito de troca
permanente. Lembre aos alunos que um blog típico
combina texto, imagens e hyperlinks para outros blogs,
páginas da web e mídias relacionadas a seu tema.
Proponha aos(às) estudantes que utilizem, de forma
crítica e significativa, linguagens de diferentes estilos
(relato, resumo, resenha crítica, citação etc.), assim
como diferentes tecnologias digitais de comunicação,
para acessar e disseminar informações, produzir conhecimento e exercer protagonismo e autoria.
Neste canal, cada aluno(a) deve escrever o que
considera relevante em relação ao comportamento,
atitudes, modo de ser, pensar e agir de certas personagens.A comunicação deve ser gerada em observação às
peculiaridades das personagens, à riqueza de conteúdo
15

CESCONETTO, Gizelle. Direito penal: exercício ilegal de profissões. Notícias
Concursos, 15 jul. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3bJQdcu>. Acesso
em: 10 jan. 2021.
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e ao contexto da Vila dos Confins. Afinal, lá estão
Paulo Santos, João Soares, Gerôncio, Aurélio, Antero,
Chico Belo, Nequinha Capador, Filipão, Raimundão,
Neca Lourenço, Maria da Penha, Xixi Piriá, Jorge
Turco, o Meia-Praça etc.
Todos os comentários postados devem ser atualizados à medida que avancem na leitura de Vila dos
Confins, ou mesmo na releitura. Todos(as) os(as) alunos(as) devem receber atualizações dos colegas de sala,
formando uma rede de fomento ao conhecimento.
Para saber mais
Para entender o que é rede de fomento ao conhecimento, acesse o portal Quero Discutir Meu Estado,
disponível em: <https://bit.ly/3uz3Zam>. Essa rede
servirá para debater e atualizar informações sobre
as personagens do livro, oferecendo ao grupo uma
consciência histórica-comportamental produzida
em conjunto.

Agora, professor(a), forneça um exemplo de abordagem aos estudantes. Na figura de padre Sommer, encontramos interessantes contrastes.Veja alguns abaixo:
a. É um padre bom de prosa, conversado, que
adora contar causos (“A bicha [onça] estava no
papo! Nem na igreja, em dias de sermão, padre
Sommer encontraria ouvintes mais atentos”,
p. 96).
b. É próximo das pessoas locais, atrai a escuta
atenta e as companhias pela força de sua oralidade
(“Padre Sommer bebeu mais café e acendeu o
cigarro. Hora boa para uma pergunta, mas ninguém piou […] Aurélio Alves, o rei das aventuras
no sertão, tão saliente e tão prosa, tão convencido
da importância dos seus casos, ali estava ele hipnotizado, com cara de bobo […], inteiramente
dominado pela superioridade do padre barbudão
e valente”, p. 100).
c. É um padre que caça (“Só em último recurso
padre Sommer atirava”, p. 93), e até recebeu de
presente uma pistola 45 (“Uma beleza, o punhal
de cabo de prata que Paulo comprara no Rio,
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pensando em dá-lo ao padre Sommer. Mas o
alemão já ganhara a pistola”, p. 146).
d. Já matou animais silvestres (“Mas o padre,
apesar de caçador, não mentia. […]
– Você matou mesmo uma onça-preta?
– Foi um milagre, Paulo, mas matei”, p. 8586).
e. Parece absolutamente integrado ao meio, mas
disperso de sua principal missão (“A igreja, fazia
tempo que não se abria, com o padre Sommer
no sertão”, p. 309;“Padre gozado! Meses e meses
sumido, só voltava à Vila dos Confins com as
chuvaradas. Conversa, aquela história de viagem
paroquial”, p. 24).
f. Personagem sóbrio, perspicaz (“A mim você
não enganou. Só faltou contar o que ia fazer na
hora que saiu de viagem”, p. 296).
g. Com atitudes nobres, demonstra consciência conjuntural e coragem diante dos políticos
(“Não compete a você nem a mim julgar. O
problema é outro: você mentiu, aproveitou-se
da condição de deputado federal […] Por que
não declara ao juiz que a tocaia foi fingida, e
que tudo não passou de um truque para trazer
a força federal para a Vila e chamar a simpatia
sobre você e os seus candidatos? Por que me veio
contar essa patifaria aqui, no corgo dos Moreiras,
escondido, sem que ninguém nos ouvisse, depois
do caso passado e sem mais jeito de evitar? […]
Por que, seu anjinho de asas?”, p. 298).
Tendo alcance às personagens e seus comportamentos, atitudes e modos de comunicação, aproveite
essas postagens para promover ricas interpretações
linguísticas. Afinal, estaremos diante de expressões
populares, da fraseologia popular regional e de modos
de pensar interioranos mixados – tradicionais, viciosos,
criativos, coloniais, roceiros, populares, entre outros.
Orientações / resolução: Professor(a), utilize o laboratório de informática da escola para dar início a
essa atividade. Caso não haja tal laboratório, permita
que os(as) estudantes trabalhem em grupo, evitando,
assim, que alguém fique sem material tecnológico para
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a realização da atividade. Peça que criem um nome
sugestivo para o blog, de preferência relacionado ao
nome da personagem escolhida. Visite os blogs para
acompanhar a realização da atividade e não se esqueça de deixar seus comentários.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:

Orientações / resolução: Professor(a), é salutar para
o desenvolvimento dos(as) estudantes a formação
de senso crítico e de justiça social. Tal debate permitirá que eles(as) avaliem, de forma indireta, seus
comportamentos frente à sociedade, com vistas a
reavaliarem seus posicionamentos em determinadas
situações. Proponha que apresentem as anotações
acerca das personagens e compartilhem se encontraram alguma relação entre a ficção e a vida cotidiana.
Organize o debate de forma a permitir que todos se
expressem, criando, para evitar tumulto, pequenas
regras de comportamento, que podem ser sugeridas
pelos(as) próprios(as) estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:

Língua Portuguesa: (EM13LP03), (EM13LP04),
(EM13LP15), (EM13LP16), (EM13LP34), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG104), (EM13LGG201),
(EM13LGG301), (EM13LGG601), (EM13LGG602).

J

Proposta 3

Duração: 50 min
Tipificação de personagens
Em Vila dos Confins, muitos são os personagens
típicos retratados: o político corrupto, o padre, os
caboclos, os coronéis, os correligionários, os cabos
eleitorais, o mascate, os capangas, os boiadeiros, os
empregados negros ou mulatos, os garimpeiros, a
moça rica que estudou no internato, os chefes locais,
os peões, os juízes, os secretários, os soldados, os comerciantes, o meia-praça, o contador de causos, os
carregadores, os enxadeiros etc. – basta reler as páginas
13, 107-108, 110, 117, 138, 139-140 e 146-150 para
verificar a importância desses elementos na trama. Afinal, todos ocupam espaço simbólico no texto literário
e, principalmente, na História do Brasil.
Para melhor compreender a profundidade do livro de Mário Palmério, que apresenta, descreve e
contextualiza uma diversidade de tipos sertanejos, é
importante entender sociologicamente o conceito
de tipificação. Há um breve texto sobre o assunto na
seção Aprofundamento.
Oriente os(as) estudantes a caracterizarem, durante a leitura, as personagens citadas acima, com
vistas a realizar, posteriormente, um debate sobre os
pré-conceitos que criamos acerca de determinados
perfis de pessoas.

Língua Portuguesa: (EM13LP03), (EM13LP04),
(EM13LP15), (EM13LP16), (EM13LP53).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG104), (EM13LGG201),
(EM13LGG301).

PÓS-LEITURA
J

Proposta 4

Duração: 50 min
Fotos históricas
Neste momento, professor(a), já considerando o
debate e a leitura dos trechos ressaltados em Vila dos
Confins, outra proposta pode ser oferecida à turma:
a partir de um planejamento de grupo e de combinações de datas, professor(a) e alunos(as) poderão se
mobilizar para criar um levantamento de fotos históricas representativas da diversidade humana brasileira.
Nessa pesquisa podem constar fotos cotidianas de
trabalhadores rurais, indígenas, gente em circulação
nas cidades, festas folclóricas etc.
AMPLIAR REFERÊNCIAS ESTÉTICAS: a
pesquisa pode incluir mestres da fotografia e retratistas brasileiros, como Marc Ferrez,16 um brilhante
16

Para ver mais fotos do artista, acesse: <https://bit.ly/3mKVTb7>.
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cronista visual das paisagens e costumes cariocas da
segunda metade do século XIX e início do século XX.
Sua vasta e abrangente obra iconográfica se equipara
a dos maiores nomes da fotografia do mundo.
Para findar o ciclo deste trabalho de pesquisa, que
incluiu debates, compartilhamento de opiniões, releituras e aquisição de conhecimentos diversos, que
tal aprendermos mais sobre retratos sociais brasileiros
segundo o conceito de tipificação?
Orientações / resolução: Professor(a), com o objetivo
de valorizar o protagonismo dos(as) estudantes, permita que opinem sobre a formatação dessa atividade.
Eles(as) podem, por exemplo, reproduzir as fotos ou
baixá-las da internet. O mais importante aqui é a
valorização da representatividade e da diversidade
dos povos que habitam nosso país, estado, cidade,
povoado, bairro, tribo, quilombo, etc. Para divulgar as
fotos, pode-se criar um mural explicativo da atividade
com as fotos produzidas ou flashcards.17
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),
(EM13LP15), (EM13LP16), (EM13LP30), (EM13LP32).
Linguagens e suas Tecnologias: (EM13LGG101),
(EM13LGG102), (EM13LGG104), (EM13LGG105),
(EM13LGG201), (EM13LGG301), (EM13LGG601),
(EM13LGG602), (EM13LGG603).

CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS APLICADAS
Professor(a), todo um conjunto de pesquisas prévias, por ocasião da seleção do livro de trabalho ou
antes da leitura interpretativa em si, pode alimentar
conversações de formação de opinião. Afinal, é preciso
criar terreno para a chegada do livro e suas especificidades. No caso das atividades propostas a seguir,
17

Saiba mais em: <https://bit.ly/3aONcYP>.
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isso poderá funcionar como uma tarefa integrada com
professores(as) de História e de Geografia, conforme
abordagem da área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
Para entender e apreciar a leitura, é importante que
o aluno perceba que o livro faz parte de um contexto.
Nesse sentido, a prospecção é sempre muito positiva.
A seguir, apresentaremos alguns temas a serem trabalhados com os alunos, de forma a criar um ambiente
motivador para a leitura e suas decorrentes atividades
.

História

PRÉ-LEITURA
J

Proposta 1

Duração: 100 min
Momento 1: O analfabeto no Brasil vota?
Antes mesmo de iniciar as abordagens individuais
e coletivas sobre Vila dos Confins com os(as) estudantes, podemos criar um interessante debate acerca da
indagação: o analfabeto no Brasil vota?
Essa atividade pode ser prioritariamente desenvolvida pelo professor de História.
O analfabeto no Brasil vota?
Ao lançar a pergunta supracitada, professor(a), observe a reação e o interesse dos(as) alunos(as).
Será que eles(as) têm na bagagem alguma
experiência sobre o assunto? Será que conhecem a lei
que orienta o cidadão? Será que gostariam de, espontaneamente, manifestar opiniões a respeito do tema?
Será que o assunto vai provocar enfrentamentos na
turma? E será que, ao longo do aprendizado em sala de
aula, eles(as) conseguirão perceber como a construção
do conhecimento importa para o desenvolvimento da
argumentação e a formação de opinião? Observe as
manifestações em classe e incentive diálogos coletivos
a partir das percepções apresentadas.
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Outra possibilidade para responder à pergunta é
reunir os(as) alunos em grupos de debate. Planeje-se
para explicar gradativamente aos(às) estudantes que
o tema em discussão deve fomentar conhecimentos,
hipóteses e pesquisas, assim como servir à promoção
de fóruns, isto é, à exposição de opiniões, à apresentação de amostragens (levantamentos e pesquisas)
e à diversidade de ideias entre alunos(as) de perfis
diferentes, sempre tomando cuidado para que todos
respeitem a opinião do outro.
Orientações / resolução: Professor(a), por ocasião
dos fóruns de debate, pode-se criar uma conta gratuita – por exemplo, na rede social Instagram –, de
modo que os(as) alunos(as) debatam semanalmente,
dentro dos respectivos grupos, aspectos de estudo
do tema, ajudando uns aos outros com sugestões,
indagações, conjecturas e troca respeitosa de ideias.
Sua participação nesses fóruns também é fundamental para valorizar o protagonismo exercido pela turma.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
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Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição.18
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza.19
Conte aos(às) alunos(as), professor(a), que eles(as)
deverão marcar encontros para trocar ideias entre si,
posteriormente agendando um dia específico para o
debate presencial e coletivo. Para isso, os(as) estudantes
devem, previamente, pesquisar o tema e tomar nota
de ideias e impressões.
Leia para a turma as seguintes afirmações.20 Em
seguida, peça que partilhem opiniões:
a. Uma das características da democracia é a de
derrogar ou diminuir privilégios e proporcionar,
ao menos, igualdade de oportunidades.
b. Os analfabetos votaram durante a maior
parte da história do Brasil. Na Colônia […]
dizia-se que, não sabendo os eleitores escrever,
“ser-lhes-á dado um homem bom que com
eles escreva” e “que não descubra o segredo
da eleição”.
c. A guilhotina caiu sobre os analfabetos em
1881, depois que a Câmara e o Senado aprovaram a Lei Saraiva, com a exigência do letramento
(para o voto).
d. Entre 1881 e 1985, todas as tentativas de acabar com a exclusão dos iletrados naufragaram.
A proposta feita por Castello Branco em 1964
era cautelosa. Para vencer a resistência, liberava
o voto do analfabeto só nas eleições municipais.
e. Os analfabetos só tornariam a votar graças a
uma emenda à Constituição aprovada por deputados e senadores em maio de 1985. Os iletrados
então depositariam o voto na urna em novembro de 1985, na primeira eleição após a ditadura, para escolher prefeitos de capitais, estâncias

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS501), (EM13CHS503), (EM13CHS504),
(EM13CHS602), (EM13CHS605).
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),
(EM13LP05), (EM13LP20), (EM13LP47).

Momento 2 – O exercício da democracia
Faça uma leitura formal de duas ou mais frases
da Carta Magna, mencionando a fonte e explicando
aos alunos que a Constituição Federal de 1988 é o
documento que engloba as atuais leis, regras e normas
da República Federativa do Brasil.
É a sétima Constituição brasileira desde a independência do país, ocorrida em 1822. Anterior
a esta, o Brasil teve Constituições elaboradas
nos anos de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946
e 1967.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 1.
Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: <https://bityli.
com/VoGrV>. Acesso em: 20 jan. 2021.
19
		 Ibidem.
20
WESTIN, Ricardo. Por 100 anos, analfabeto foi proibido de votar no Brasil.
Agência Senado, 04 nov. 2016. Disponível em: <https://bityli.com/wf7Iz>.
Acesso em: 21 dez. 2020.
18
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hidrominerais e cidades em área de segurança
nacional. A histórica liberação figurou entre as
primeiras medidas democratizantes tomadas pelo
Congresso após a ditadura.
f. Por ocasião da votação de 1985, o deputado
Ronan Tito (PMDB-MG) disse: “Precisamos
dar ao analfabeto não só escola, mas também
força para que reivindique escola para si e para
os seus. Como passará a ser cidadão pleno e ter
direito? Quando tiver acesso ao voto. Aí passará a
ter forças inclusive para reivindicar, exigir escola.
Hoje é cidadão de segunda classe”.
g. Muitos parlamentares reclamaram que a
emenda aprovada deu ao analfabeto só metade
do direito. Ele votaria, de forma facultativa, mas
não se candidataria. A Constituição de 1988
manteve os termos da decisão de 1985.
h. O cientista político José Carlos Brandi Aleixo,
autor de “O voto do analfabeto”,21 cita uma
razão para que os iletrados tenham demorado tanto para recuperar o voto e até hoje não
possam disputar eleições: “Eles têm vergonha
da sua condição, se escondem e, por isso, têm
dificuldade para se unir e lutar por direitos. Aos
olhos do país, são invisíveis”.
Após a leitura, professor(a), observe como os(as)
alunos(as) receberam tais informações, se as receberam
com ou sem empolgação, se aderiram ou não ao tema.
Demonstre, sobretudo, que o que está em jogo é
a representatividade do povo brasileiro. Afinal, privar
pessoas analfabetas da elegibilidade nos leva a refletir
sobre a multiplicação das desigualdades e as decisões
que podem debilitar a democracia. Independentemente da opinião de cada um, este é um assunto
importante e que deve mobilizar o conhecimento e
a pesquisa, gerando saberes consistentes.
Para complementar a atividade, disponibilize aos(às)
alunos(as) o texto “Histórico de base”, que se encontra
na seção Aprofundamento.

21

ALEIXO, José C. B. O voto do analfabeto. Revista de Informação Legis
lativa, v. 18, n. 71, p. 141-160, jul./set. 1981. Disponível em: <https://bit.
ly/2NVZcz1>. Acesso em: 21 dez. 2020.
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Orientações / resolução: Professor(a), o objetivo aqui
é o aprofundamento da atividade anterior em forma de
debate. De antemão, prepare algumas perguntas para
que os(as) estudantes possam dar um norte à discussão
do tema. Conduza a conversa de modo a permitir que a
maioria deles(as) participe e que, ao final, tentem chegar
juntos(as) a alguma conclusão.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS501), (EM13CHS503), (EM13CHS504),
(EM13CHS602), (EM13CHS605).
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),
(EM13LP05), (EM13LP20), (EM13LP47).

LEITURA
J

Proposta 2

Duração: 50 min
Assimilações
Na página 231 do capítulo 23 de Vila dos Confins, é possível compreender a noção de ordinarismo.
Alguns correligionários na cidade prometem adesão
a partidos em troca de diplomas e outras garantias;
delegados agem conforme o mando de forças políticas locais; deputados se sentem permanentemente
protegidos por imunidades e prerrogativas; um sujeito pode liquidar o negócio de outro à medida
que enriquece ilicitamente nos arranjos eleitorais.
Na página 277, capítulo 27, fica nítida a bandalheira envolvendo as eleições e a índole dos partidos
que “representarão” o povo no sertão dos Confins:
“Rabiscou mal-mal, voto válido. Partido nenhum se
importava; permitia-se até, interrompesse o eleitor
a assinatura, e esperasse de lado, refazendo forças,
criando coragem. Passado o mal-estar, tinha direito
a nova tentativa”. Os chefes locais não estão empenhados em educar o povo ou em melhorar as
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condições de vida. Pelo contrário, querem perpetuar
as desigualdades e tirar vantagem da ignorância dos
humildes – o presidente da mesa, os mesários, os fiscais, todos aceitam falcatruas e tácita combinação na
Vila. Na página 278, é possível encontrar a opinião:
“Praga das maiores, o peste: eleitor consciente...”.
Manter o povo alienado das questões essenciais e
do voto consciente parece “missão” política nos
Confins.
Nas páginas 211-213, 224-225 e 229-230, vemos uma crítica ao modo de se fazer política no
sertão. Nas páginas 247-250, nosso autor chama
a atenção para o desrespeito à Constituição. Já na
página 251, são mencionados os paradoxos das situações políticas, regadas na Vila dos Confins à falsa
honradez. Nas páginas 70-72, o sistema corrupto
e os crimes eleitorais são colocados à mostra, e nas
páginas 113-114, vemos que, para o coronel, muito
bicho de valor econômico é mais bem tratado do
que gente do sertão. Na página 173, o temor e a
barbárie muitas vezes fazem o povo se calar, conformando-se com as injustiças: “O senhor já ouviu
caboclo apanhar de soldado e sair contando?”. Na
página 134 revela-se, no penúltimo parágrafo, uma
intenção de combate ao atraso na política e à continuação do mandonismo – mas talvez seja só discurso
interesseiro, de especulação, de um político falando
de seu concorrente. Afinal, a política limpa não
tem vez em Vila dos Confins. Nas páginas 52-53,
assistimos à máquina política do “interiorzão” em
funcionamento, e algumas passagens na página 120
nos inspiram tanto a pensar nos trabalhos nômades – como o do garimpeiro, que vai mudando de
ponto, carregando no peito a esperança – quanto na
formação das cidades brasileiras interioranas que o
povo foi desbravando aqui e ali, trabalhando muito
para construir os espaços de viver.
Então, professor(a), que tal propor aos(às) estudantes
a criação de atividades comparativas? Assim eles(as)
poderão selecionar, durante a leitura, informações
acerca dos processos políticos presentes no livro, relacionando-os com algum fato ou evento ocorrido no
Brasil durante as décadas de democratização.
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Em seguida, oriente-os a montar, em uma folha
de papel sulfite (A4), duas imagens representativas das
comparações. Amparadas por título, cada uma delas
deve aludir a um fato do livro e a um fato político
atual. Por fim, peça que orientem uma apresentação
oral para o trabalho.
Orientações / resolução: Professor(a), combine com
os(as) estudantes uma data para a apresentação dos
trabalhos, que pode ser tanto durante a realização
quanto após o término da leitura da obra. Estipule
um tempo máximo para cada seminário, cerca de 5
minutos por pessoa, para que todos participem sem
que seja necessário demandar muitas aulas para isso.
Comente as apresentações e sugira a criação de um
painel com as imagens em cada turma.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS501), (EM13CHS503), (EM13CHS504),
(EM13CHS602), (EM13CHS605).
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),
(EM13LP05), (EM13LP20), (EM13LP47).

PÓS-LEITURA
J

Proposta 3

Duração: 100 min
Clientelismo em cena
Lembre aos(às) alunos(as) que Vila dos Confins também traz à tona o problema das nomeações políticas e
dos “cargos decorativos” – nas páginas 195-196, o texto menciona expressamente os cargos de delegado, intendente, vereador e vice-prefeito –, que teoricamente
seriam de suma importância para a governabilidade,
mas em Vila dos Confins não passam de moedas de
troca em um jogo político injusto e acirrado. Sugerimos também, nesse momento, a releitura da página
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Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),

142, ressaltando ainda que, na página 136, é possível
acompanhar a busca (interesseira) por um candidato
a vereador para a chapa da União Cívica.
– Ainda para esta eleição de agora? Só dando
um repasso no meu pessoal.
João Soares se intrometeu:
– Mas tem de ser já, Raimundão. O prazo está
no fim.
– E o agrado para o pessoal? Tenho de prometer
um ajutório…
João Soares concordou:
– Tem dúvida, não. Pode prometer, que a gente
arranja o dinheiro.
Paulo foi decisivo quando arrematou:
– Outra, agora: você vai ser o nosso candidato a
vereador pela classe dos garimpeiros. Combina
com essa sua mania de fazer discurso. Seu título
está em ordem? (p. 142).
Proponha aos(às) estudantes que, em grupos, resumam
uma situação de clientelismo presente em Vila dos Confins
e elaborem uma esquete cômica representando a cena.
Orientações / resolução: Professor(a), ao incentivar
a elaboração de uma esquete, deixe claro para os(as)
alunos(as) que a intenção da atividade é incentivar
o espírito de sátira relacionado ao comportamento
das pessoas; dessa forma, eles(as) poderão se atentar para esse detalhe na hora de produzir a cena. Na
seção Aprofundamento há uma definição do termo
“esquete”. Que tal marcar uma data para que os(as)
outros(as) professores(as) que trabalharam com a obra
também possam prestigiar as apresentações?
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: (EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS501), (EM13CHS503), (EM13CHS504),
(EM13CHS602), (EM13CHS605).

(EM13LP05), (EM13LP20), (EM13LP47).

Geografia

PRÉ-LEITURA
J

Proposta 1

Duração: 50 min
O povo brasileiro
Professor(a), antes mesmo que uma atividade seja
iniciada na presença dos alunos, o conhecimento da
obra é de suma importância. Afinal, alguns dos temas
que servirão a abordagens transdisciplinares – e a
planos de estudo – começarão a entrar em cena a
partir da detalhada compreensão do enredo do livro
selecionado.
Observamos em Vila dos Confins que o povo, em
sua maioria, é humilde, serviçal, dependente dos chefes
locais e honesto. Nas páginas 139-140 do livro, capítulo 12, podemos inclusive reunir material para esse
estudo preliminar, que chamaremos de prospecção.
Gente novata na despedração e nas surucas, separando e peneirando o cascalho bruto, amontoando no terreiro apenas o restolho aproveitável,
que outra fila de carregadores vinha buscar para
os lavadores e peneireiros. [...] A cata é longe, o
sequeiro distante, as peneiras funcionam fora das
vistas do sócio fornecedor. O veeiro de cascalho
costuma arredar-se mais e mais da corruptela,
subindo ou descendo o rio. O papel do garimpeiro é ir atrás dele. Vai, sozinho e solto, sem
testemunhas. E não desilude o sócio [...]. As pedrinhas que achou não são apenas dele: o outro
tem direito à meia. E recebe-a. Honestidade de
nascença (p. 139-140).
No entanto, essa gente humilde, simples e honesta,
que só bem à tardinha percebe a hora de “quentar a
comida e cuidar do pouso”, sobrevive em um ambiente hostil.
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A partir dessa prospecção motivadora, convide
os(as) estudantes a refletirem juntos(as) – professor(a)
e alunos(as):

Petrobras Socioambiental. “Esse desmatamento
acarreta uma série de problemas, acelerando, por
exemplo, o processo de desertificação em algumas áreas do Nordeste, empobrecendo o solo
e o tornando improdutivo, gerando impactos
econômicos, sociais e ambientais.”
Euclides da Cunha, em sua obra-prima Os sertões,
se referiu ao semiárido brasileiro como “terra
ignota”. [...] “Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não afeiçoar nunca, o
homem, às calamidades naturais que o rodeiam
[...]. Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra.
A seca não o apavora. É um complemento à sua
vida tormentosa, emoldurando-a em cenários
tremendos. Enfrenta-a, estoico.”22

• Por que o ambiente de Vila Confins nos parece
hostil, desfavorável a uma vida plena em direitos
e recursos básicos?
• Clima, política, mentalidade social, disparidades
econômicas, hierarquias de trabalho e falta de ética
contribuem para a exclusão social?
• O sertanejo é essencialmente resiliente?
A caatinga se refere ao bioma característico do
sertão e do agreste brasileiros. Nos períodos de
seca, quando o índice pluviométrico tende a
zero, a maioria das plantas da região perde suas
folhas, tornando-se quebradiça e adquirindo
uma tonalidade esbranquiçada, que predomina
na paisagem formando essa imensa “mata branca”. A caatinga está presente no norte de Minas
Gerais e em todos os estados do Nordeste: uma
área total de aproximadamente 850.000 km², que
corresponde a 10% do nosso território. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro.
Em nenhum lugar do mundo encontramos o
conjunto de características que estão presentes
nele. Apresenta variações significativas em razão do nível pluviométrico e do tipo de solo
e relevo. A caatinga é, sobretudo, um cenário
de extremos, em que longos períodos de seca
são intercalados por breves períodos de chuva
intensa e forte. Entre um extremo e outro, equilibra-se uma biodiversidade riquíssima e uma
população que tem muito a nos ensinar sobre
resiliência, sobre a capacidade de nos adaptarmos e convivermos com as mudanças climáticas.
[...] “Historicamente a caatinga vem sofrendo
com o desmatamento de sua cobertura vegetal
original, que foi reduzida à metade”, explica
Daniel Costa, coordenador geral da Associação
Caatinga, responsável pelo projeto No Clima da
Caatinga, patrocinado por meio do Programa

Para saber mais
Os sertões é um livro do escritor e jornalista brasileiro
Euclides da Cunha. Publicado em 1902, é considerado
o primeiro livro-reportagem brasileiro.23 Para saber
mais sobre o gênero, acesse: <https://bit.ly/2Pat2jQ>.

Orientações / resolução: Professor(a), permita que, a
partir da leitura dos textos e das respostas às questões
apresentadas – e outras que você queira elaborar
–, os(as) estudantes apreendam um pouco sobre as
características das pessoas que labutam nas cidades
interioranas do país. Apesar de haver muitas distinções de uma localidade para outra, há alguns traços
característicos que não se alteram. Frise essas marcas
com os(as) estudantes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS102), (EM13CHS106), (EM13CHS201),
(EM13CHS501), (EM13CHS502), (EM13CHS602).
O MAIS brasileiro dos biomas. Petrobras, Caderno Meio Ambiente. Disponível
em: <https://bit.ly/304gTPx>. Acesso em: jan. 2021.
23
		 FABBRO, Bárbara D. O primeiro livro-reportagem brasileiro? Observatório da
Imprensa, Campinas, ed. 563, 10 nov. 2009.
22
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Língua Portuguesa: (EM13LP16), (EM13LP46),
(EM13LP47).

LEITURA
J

Proposta 2
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Permita, professor(a), que os(as) estudantes façam
uma pesquisa local para conhecer a potencialidade
agropecuária produtiva da região, quais são os principais produtos cultivados e sua importância representativa em termos econômicos.
Peça que produzam um cartaz, painel, estandarte
ou banner para apresentar os resultados da pesquisa.

Duração: 50 min
Produção local
Bem no início do livro, na página 8, fica claro
para o(a) leitor(a) que lavoura é coisa escassa por
aquelas bandas: “Meia quarta de arroz aqui, litrinho
ali de feijão comum; milho, cana e mandioca; e, lá
uma vez na vida, um canteirinho de algodão”.Tudo
parece longe porque em Confins “o chão é muito,
dilatadas são as horas”. Lugar esquecido nos mapas
e na geografia, parece mais um mundão largado de
não acabar mais.
A dramática geografia humana24
A mais grave e repelente falácia sobre o Nordeste seco ocorre quando se pretende ensinar o nordestino a conviver com a seca. Trata-se de atitude
pretensiosa que atinge em cheio a dignidade de
uma das populações rurais mais briosas e sofridas de
todo o país. Habita ali a mais importante massa de
camponeses residentes do Brasil, distribuídos pelas
faixas de transição climática (agrestes), os pequenos
celeiros de produção agrícola (brejos) e as grandes
extensões de pecuária pobre e extensiva. Mais do
que qualquer outro contingente demográfico do
nosso interior, esta população forma um povo e uma
cultura amarrados à rusticidade da vida econômica
e social nas caatingas. Encontramos uma centenária
cultura popular de raízes linguísticas centradas em
fundamentos ibéricos e aperfeiçoadas ao calor das
forças telúricas e ameríndias, em um ambiente físico
e humano que não reservou lugar para os fracos e
acomodados.
24

AB'SÁBER, Aziz N. Sertões e sertanejos: uma geografia humana sofrida.
Estudos Avançados, São Paulo, v. 13, n. 36, maio/ago. 1999. Disponível em:
<https://bit.ly/3uJxgz3>. Acesso em: 31 jan. 2021.

Orientações / resolução: Professor(a), para evitar
que os(as) estudantes pesquisem o mesmo tema,
divida-os em grupos e selecione alguns produtos
previamente, incumbindo-os de realizar a pesquisa
sob indicação. Para a apresentação, combine uma
data e propicie o espaço adequado para a instalação
da produção escrita.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS106), (EM13CHS201), (EM13CHS205),
(EM13CHS302).
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP18),
(EM13LP30), (EM13LP32).

PÓS-LEITURA
J

Proposta 3

Duração: 70 min
Ocupação territorial
Em Vila dos Confins, os diálogos nos contam muito
acerca das convivialidades e dos tipos sociais peculiares
e representativos ao sertão – políticos, fazendeiros,
coronéis, mascates, caboclos, peões, comerciantes,
garimpeiros, soldados, juízes, jagunços, empregados
da casa-grande etc. –, muitos deles integrados a um
amplo retrato da sociedade brasileira.
Peça, professor(a), que os(as) estudantes identifiquem, com a sua ajuda, relações entre esses sujeitos, grupos e classes sociais. Em seguida, peça que
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reflitam acerca do que acham que mudou nas formas
de trabalho ao longo do tempo. O contexto a priori
é o sertão nordestino, mas a pesquisa pode atravessar
outros espaços e contextos.
Analise com os(as) alunos(as) o trecho a seguir.
Reflitam criticamente sobre aspectos da geografia
do local e sobre a história de formação das cidades,
incluindo os fluxos migratórios.
– Como foi que o senhor apareceu por aqui?
Lavoura nestas distâncias, sem estrada e sem gente [...]
– [...] conheço muita zona de lavoura que faz
pouquinho tempo era tudo mato em pé. Um
belo dia, chegou a paulistama e a nortistama – e
num instante virou tudo cidade. Lavoura puxa
caminhão, máquina de beneficiar algodão, arroz
e café, puxa o comércio, repartição do governo,
estrada. Passei por aqui não tem ainda quinze
anos (p. 162).
Agora, reflitam sobre os conflitos territoriais a partir da releitura das páginas 85-88. Observe as forças
que impulsionam as dinâmicas das populações, das
mercadorias e do capital – no caso, o garimpo – e
aspectos da mobilidade e fixação das pessoas e grupos
humanos em função de eventos econômicos, sociais,
naturais e outros.
Solicite que os(as) estudantes realizem uma pesquisa sobre os processos de ocupação do espaço e a
formação de territórios, territorialidades e fronteiras,
identificando o papel de diferentes agentes e considerando características (e desigualdades) socioeconômicas. Como inspiração, solicite que releiam trechos que
descrevem perigos, condições precárias de trabalho
e o nomadismo garimpeiro, disponíveis nas páginas
88, 89, 118-120.
Orientações / resolução: Professor(a), como resultado
da pesquisa, peça que os(as) estudantes organizem
apresentações. Combine, previamente, a data e as
estratégias de apresentação, o tempo destinado a
cada grupo e, se possível, faça o sorteio dos temas por

regiões. A atividade poderá ser exposta em cartazes
ou por meio de projetores.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102),
(EM13CHS103), (EM13CHS106),
(EM13CHS202), (EM13CHS203),
(EM13CHS204), (EM13CHS206).
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP18),
(EM13LP30), (EM13LP32).

Filosofia/Sociologia

PRÉ-LEITURA
J

Proposta 1

Duração: 50 min
Análise política
Professor(a), ofereça aos(às) alunos(as) um texto motivador que apresente um conteúdo temático acerca das
consequências das políticas de estado mal elaboradas.
Você poderá extraí-lo de algum site, revista ou jornal.
No cenário da política nacional e mundial, existem ações que são nocivas ao sistema democrático.
Em Vila dos Confins, percebemos o quanto o voto
de cabresto é prejudicial para a sociedade, criando
descrença, barbaridades, injustiças e ilegalidades. Mas
e hoje, quais ações negativas fomentam desinformação
e prejudicam, por exemplo, as eleições e a formação
de opinião?
Após a leitura dos textos de apoio apresentados,
solicite que os(as) estudantes elaborem um pequeno
parágrafo para abordar a questão.
Orientações / resolução: Professor(a), após a elaboração dos parágrafos, por parte dos(as) estudantes,
solicite que façam a leitura para os demais colegas
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de turma. Anote no quadro ou na lousa os temas que
forem aparecendo e, posteriormente às apresentações,
proponha um debate das questões apontadas.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS501), (EM13CHS503), (EM13CHS504),
(EM13CHS602), (EM13CHS605).
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP02),
(EM13LP05), (EM13LP20), (EM13LP47).

LEITURA
J

Proposta 2

Duração: 100 min
QUIZ
Leiam o trecho a seguir de Vila dos Confins e troquem ideias. Identifiquem tendências políticas expressas. Reflitam ações que podem promover a cidadania
e combater paternalismos.
Para saber mais
Paternalismo é o nome que se dá a ações que limitam
a autonomia e/ou a liberdade de indivíduos ou grupos
em nome de um suposto bem-estar destes.

No fragmento abaixo, você notará claramente uma
das formas de o paternalismo se manifestar:
João Soares estava com a razão: política só se
ganha com muito dinheiro. A começar pelo
alistamento, que é trabalhoso e caro: tem-se de
ir atrás de eleitor por eleitor, convencê-los a
se alistarem, e ensinar tudo, até a copiar o requerimento. Cabo de enxada engrossa as mãos
– e o sedenho das rédeas, o laço de couro cru,
machado e foice também. Caneta e lápis são
ferramentas muito delicadas. A lida é outra:
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labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos
currais. É marcar bezerro, é curar bicheira, é
rachar pau de cerca, é esticar arame farpado,
roçar invernada, arar chão, capinar, colher... E
quem perdeu tempo com leitura e escrita, em
menino, acaba logo esquecendo-se do pouco
que aprendeu. Ler o quê? Escrever o quê? Mas
agora é preciso: a eleição vem aí, e o título de
eleitor rende a estima do patrão, a gente vira
pessoa. Acontece, também, que Pé-de-Meia não
quer saber de histórias: é cabo eleitoral alistador
de gente, pago por cabeça, e tem de mostrar
serviço. Primeiro, a conversa pacienciosa, amaciando o terreno; a luta, depois. [...] O novato
sua, desiste:“– Vai não, Pé-de-Meia”. Mas o cabo
é jeitoso: não força, não insiste – espera. Tempo
só de passar a gastura que a caneta sempre dá
no principiante. Tão fácil... – o requerimento
já está pronto, rascunhado no papel almaço a
lápis fininho, macio de apagar. [...] Depois do
jantar, já menos afadigado, João Francisco tenta
de novo. A mulher está perto, os filhos também.
[...] Repega no servicinho: [...] “– Qual... minha vista não presta mesmo mais não. Besteira
teimar...”. Pé-de-Meia não deixa afrouxar o embalo:
“– Me dá licença, seu João”. E pega no mãozão
cascudo, pesado tal um caminhão de tora. Vai
choferando a bicha, para cima e para baixo, caminhando com ela por sobre o papel [...] mas
ainda falta o remate [...] por cima do primeiro
trecho da tremida assinatura. [...] Quando o
caboclo é ruim de ensino, Pé-de-Meia é quem
enche todo o papel, borrando-o de propósito,
errando de velhaco, completando um perfeito
e indiscutível requerimento de eleitor da roça.
Mas, quando o cujo é jeitoso da moda do João
Francisco, Pé-de-Meia prefere carregar-lhe a
mão durante o serviço todo. [...] Vamos ver agora
a patroa. [...] “– Me empreste a sua mão, minha
senhora. Aperte bem a caneta… isto!” [...] A fila
em frente do juiz se reveza, e isso custa mais um
ajutório ao Pé-de-Meia [...]. Lá está ele, botando
coragem no povo: “– Não se afobe, capriche.
Você está implicado à toa com o efe – a letra
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é facinha. Se não decorou direito a voltinha,
deixe: o juiz não repara, não [...]” (p. 71-73).
Assim como o paternalismo, existem outras temáticas afins em Vila dos Confins, como: mandonismo;
cabresto; vida cívica sob ameaça; ilegalidade versus
legitimidade; aliciamento de votos; injunções partidárias; chantagem; sordidez; fraude; coação; abuso de
poder; máquina política em ação (modus operandi de
campanha eleitoral); contrastes sociais; sede de poder;
idiossincrasias do povo brasileiro (retrato da sociedade
regional); preponderância do poder privado sobre
o público; descaso e manipulação; necessidade de
reforma da lei eleitoral; imunidades e prerrogativas
(políticas); belezas naturais do sertão; hábitos culturais de raiz sertaneja; apreciação da natureza; força da
oralidade no interior do país.
Há um conjunto de outras temáticas, não menos
importantes, que podem ser depreendidas ao longo
da leitura de Vila dos Confins: dissimulação; hipocrisia;
falta de escrúpulos; mau-caratismo; jogo de interesses;
regalias políticas; distribuição ilegal de cargos; coligações
interesseiras; a força do dinheiro na política; corrupção
local-conjuntural-histórica; conflito não patriótico;
compra de votos; mediadores ilegais do povo (cabos
eleitorais); manobras judiciais; uso da força e da tática
do medo para oprimir; “sistema jagunço”; ignorância; amedrontamento; grupos armados; fartura versus
penúria; lucidez versus megalomania; vaidade; presunção; preconceito(s); depreciação do outro; crime de
induzimento (pessoas simples/analfabetas); vingança;
velados ou sangrados duelos pelo poder; intervenções
deliberadas dos chefes locais; violência naturalizada;
individualismo versus coletividade; falsidade ideológica;
falta de respeito; malícia; persuasão; sordidez; suborno;
descaso; covardia; gastança versus escassez; sobriedade
versus ambição desenfreada; política como vício; necessidade de assimilação de valores éticos; aprendizagem
acerca de profissões e hábitos culturais sertanejos; tradições regionais (religiosas e folclóricas); formação das
cidades brasileiras no interior do país.
Que tal elaborar um jogo de perguntas e respostas
(QUIZ) acerca de alguns desses temas? Repasse para
os(as) estudantes as palavras e solicite que elaborem
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uma questão sobre o tema recebido, contendo 4 alternativas (de A a D) e o gabarito. Marque um dia
para a entrega das questões elaboradas e organize o
QUIZ. Agende uma data para a realização do jogo.
Orientações / resolução: Professor(a), a participação
dos(as) estudantes na elaboração das questões permite, além do engajamento, o aprendizado acerca de
temas e conceitos pesquisados e, durante a realização
do QUIZ, apreensão de conhecimento de forma lúdica,
visando também estimular a reflexão e a interpretação
em um espaço de tempo determinado. Você deverá
elaborar fichas contendo as alternativas de A a D. Se
for possível, imprima-as em folhas de papel cartão
com cores diferentes. Leia as questões entregues
e organize-as em níveis de dificuldade, mas não se
esqueça de anotar o gabarito. Durante a atividade,
o(a) mediador(a) deve: organizar as equipes; separá-las
dentro do espaço em que a atividade for realizada;
solicitar que colaborem com o silêncio para que todos possam ouvir a leitura das questões; entregar as
fichas contendo as alternativas; ler as perguntas de
forma clara e objetiva; frisar as alternativas para que
os estudantes não se confundam; repetir a pergunta e
suas respectivas alternativas no mínimo uma vez; demarcar o tempo para as respostas dos(as) estudantes;
verificar quem conseguiu acertar a resposta; anotar
os acertos na folha de controle. Caso o(a) mediador(a)
não consiga realizar as atividades de verificação de
acertos e anotações, solicite que alguém o(a) auxilie.
Ao final da atividade, divulgue a equipe vencedora e
entregue a premiação, caso haja. Você também poderá
elaborar outras questões que servirão como “coringa”,
se houver empate na disputa.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS501), (EM13CHS502), (EM13CHS503),
(EM13CHS504), (EM13CHS605).
Língua Portuguesa: (EM13LP01), (EM13LP47).
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PÓS-LEITURA
J

Proposta 3

Duração: 50 min
Quebrando preconceitos
Por que boa parte dos preconceitos nasce de impressões superficiais sobre o outro? Há noções arraigadas, inclusive, que são perpetuadas apenas pela
aparência das pessoas. Por outro lado, não devemos
ignorar que os tipos sociais existem, que ocupam
lugares relevantes em todas as sociedades e que cada
um deles contribuiu ou significou para a construção
da história da nossa sociedade. Compreendê-los,
portanto, não é pejorativo. Pelo contrário, o entendimento nos leva à ação consciente. É o entendimento que nos tira da alienação. O que é pejorativo
é restringir as potencialidades de um ser humano ao
seu tipo previsto.
Professor(a), selecione imagens ilustrativas de pessoas que estejam fora do que comumente se entende
como “padrão” e apresente-as aos(às) estudantes.
Esclareça para os(as) alunos(as) dois conceitos – e
nuances – popularmente conhecidos por todos:“preconceito” e “pré-conceito”. Segundo o dicionário
Houaiss25:
Preconceito: qualquer opinião ou sentimento
concebido sem exame crítico.
Pré-conceito: juízo antecipado ou uma ideia preconcebida.
Preconceito: “[...] trata-se de um conceito associado à discriminação e à intolerância no que
se refere às diferenças que existem no mundo.
Os preconceituosos atribuem um juízo de valor
sobre determinado aspecto, seja a classe social,
a cultura, a religião, a etnia, a cor da pele, a
preferência sexual, entre outros. O preconceito reside apenas onde existe a convicção
de que alguns indivíduos e sua relação entre
características: físicas, hereditárias, traços de
25		

HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da Línga Portuguesa. São Paulo:
Editora Objetiva, 2001.

caráter, inteligência ou manifestações culturais,
são superiores a outros”.26
Depois de abordar esse conhecimento de âmbito
popular, ressalte para os(as) alunos(as) que o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras
considera apenas o termo “preconceito”, substantivo
que abarca ambas as significações anteriormente
apresentadas.
Orientações / resolução: Professor(a), promova com
os(as) estudantes, motivado pelas diferenças apresentadas, um debate que aborde os conceitos explicitados
acima, ancorado nas imagens.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101), (EM13CHS102), (EM13CHS103),
(EM13CHS501), (EM13CHS502), (EM13CHS503),
(EM13CHS504), (EM13CHS605).
Língua Portuguesa: (EM13LP06), (EM13LP47).

CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS
Biologia

PRÉ-LEITURA
J

Proposta 1

Duração: 50 min
Caatinga
O conhecimento de biomas pode levar a diálogos
justificados, em sala de aula, sobre a importância da
preservação e conservação da biodiversidade.
26		

BEZERRA, Juliana. Tipos de preconceito. Toda Matéria. Disponível em:
<http://bit.ly/2OfPbgc>. Acesso em: 05 jan. 2021.
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Professor(a), instrua os(as) estudantes a realizarem uma
pesquisa sobre as características da caatinga. Peça que
descrevam como é seu aspecto depois da chuva e, após
a apresentação do trabalho, leia com eles(as), nas páginas
326-327, a descrição desse fenômeno para analisar se há
semelhanças.Aprecie o modo de contar e imagine-se lá.
Afinal, a literatura nos transporta. Experimente!
A partir da releitura de trechos de Vila de Confins,
é possível apreender o que caracteriza, na trama, a
alimentação típica do povo do sertão (p. 123-124,
131-132, 140, 150 e 160). Observe hábitos culturais
– na página 76, por exemplo, a falta de remédio é
compensada com benzenção – e, simultaneamente,
a diversidade do ambiente – peixes, pássaros, onças,
capivaras etc.
Orientações / resolução: Professor(a), oriente essa primeira pesquisa como uma atividade de leitura e aprofundamento de conhecimento acerca do bioma escolhido.
Não há necessidade de anotações nessa etapa, posto
que a construção do conhecimento se dará através das
colaborações individuais e coletivas. Prepare algumas
imagens ilustrativas para apresentar à turma.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes habilidades descritas na BNCC:
Ciências da Natureza e suas Tecnologias:
(EM13CNT101), (EM13CNT105), (EM13CNT203),
(EM13CNT206), (EM13CNT301), (EM13CNT309).
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP30),
(EM13LP32).

LEITURA
J

Proposta 2

Duração: 50 min
Bioma local
Proponha aos(às) estudantes que, concomitantemente à leitura, realizem uma pesquisa de catalogação
de espécies nativas da flora da região onde vivem e as
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representem por meio de fotos.Você poderá realizar
um levantamento prévio e solicitar que os(as) estudantes investiguem alguns aspectos a serem observados,
como nome científico, nome popular, características
físicas, período de floração, reprodução etc. A partir
da pesquisa, peça que apresentem, juntamente com
as fotos, as informações coletadas.
Orientações / resolução: Professor(a), organize os(as)
estudantes em grupos e marque a data para a realização dos trabalhos. Para que não haja necessidade
de imprimir as fotos, eles(as) poderão organizar apresentações em programas de multimídia. Providencie
a aparelhagem necessária às apresentações.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências da Natureza e suas Tecnologias:
(EM13CNT101), (EM13CNT105), (EM13CNT203),
(EM13CNT206), (EM13CNT301), (EM13CNT309).
Língua Portuguesa: (EM13LP15), (EM13LP30),
(EM13LP32).

PÓS-LEITURA
J

Proposta 3

Duração: 50 min
Horta
Em Vila dos Confins, há personagens que se dedicam
à agricultura de subsistência, ou seja, aquela que tem
por finalidade primeira suprir as necessidades básicas
de quem a produz. Proponha aos(às) estudantes a
elaboração de uma horta comunitária na escola, se
houver espaço para tal, ou em outro espaço dentro
da comunidade em que a escola se localiza.
Para a realização dessa atividade, professor(a), é
necessário que todas as etapas sejam bem pensadas,
pois envolvem espaços além da sala de aula. Procure
conseguir as autorizações necessárias: caso seja realizada na escola, converse com o diretor; caso seja em
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uma área pertencente à municipalidade, contate os
órgãos competentes.
Seu papel será de tutor, permitindo que o protagonismo dos(as) estudantes aflore e que cada um(a)
assuma a responsabilidade que lhe couber.
Etapas do trabalho:
1. Escolha do modelo e local para a horta;
2. Preparação do espaço;
3. Aquisição de terra, sementes, nutrientes e demais equipamentos;
4. Plantio das sementes para criação de mudas;
5. Manutenção (cuidados diários, como regar,
adubar, retirar plantas indesejadas que nasçam
junto com as hortaliças);
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Aprofundamento
Professor(a), durante a leitura de uma obra literária, nos deparamos com diversos conceitos e saberes
essenciais para a produção de sentido e entendimento
das diversas facetas que o enredo nos apresenta. Há
estruturas que são facilmente assimiladas por grande
parte dos leitores, enquanto outras demandam uma
investigação para melhor compreensão e especificação
das relações discursivas. Em um romance, além desses
conceitos, é comum que o autor converse com tempos
históricos distintos para infundir vida à obra, criando
o que chamamos de verossimilhança.
Nesta seção, apresentaremos, organizados em ordem
alfabética, alguns dos recursos manejados por Mário Palmério na escrita de Vila dos Confins e outros necessários
para a realização efetiva das atividades aqui propostas.

6. Colheita e distribuição;
7. Continuidade do projeto.
Por se tratar de uma atividade que demanda empenho, conscientize os(as) estudantes de que o objetivo
traçado só será alcançado se todos cumprirem suas
obrigações.
Orientações / resolução: Professor(a), organize os estudantes em equipes e instrua-os acerca das atividades
que deverão desempenhar. Caso o espaço utilizado seja
externo à escola, propicie que os(as) estudantes, ao
realizarem as atividades, sempre estejam acompanhados(as) por um(a) responsável. Decidam, em conjunto,
qual deverá ser o destino da produção – se para a escola ou para a comunidade. Outra alternativa é realizar
doações para instituições beneficentes.
Esta proposta de atividade objetiva colaborar, principalmente, para o desenvolvimento das seguintes
habilidades descritas na BNCC:
Ciências da Natureza e suas Tecnologias:
(EM13CNT101), (EM13CNT105), (EM13CNT203),
(EM13CNT206), (EM13CNT301), (EM13CNT302).

J

Esquete27

Refere-se à interpretação ou escrita de um pequeno texto para um ou mais atores. Em geral, a esquete
tem caráter cômico e é uma forma de dramaturgia
muito utilizada em programas de TV, sobretudo humorísticos. O termo “esquete” deriva do inglês sketch,
que designa o mesmo tipo de quadro televisivo num
formato muito popular nos Estados Unidos. Apesar de
ser recorrente no contexto televisivo, também aparece
com o mesmo sentido no teatro, rádio e cinema.
Uma esquete tende a ser uma cena curta, ou um
pequeno conjunto de cenas curtas. Por se tratar de
quadros com fins humorísticos, seu sucesso depende
muito do talento cômico do ator, que, por meio de
improvisos e trejeitos próprios, consegue dar mais vida
e deixar a esquete mais engraçada. No estilo brasileiro
de humor, é comum que as personagens de esquetes possuam um bordão recorrente, e muitas vezes a
própria cena se encerre com um bordão.
Entre os programas que se destacam pelo humor
baseado em esquetes estão o Zorra Total, A Praça é Nossa
27		

Texto adaptado de: SIGNIFICADO de esquete. Meus dicionários, 14 out.
2016. Disponível em: <https://bit.ly/3uwOxeQ>. Acesso em: 17 fev. 2021.
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e Os Trapalhões. Com a internet, o humor de esquetes
ganhou um novo fôlego, misturando-se a outros formatos e levando ao público brasileiro canais de sucesso
no YouTube, como o Parafernália e, principalmente, o
Porta dos Fundos.
No contexto internacional, podemos destacar o
programa norte-americano de TV Saturday Night Live,
no ar há mais de três décadas, e o britânico Monty
Python’s Flying Circus, sucesso dos anos 1970 e 1980.
J

Fake news

São notícias falsas ou uma forma de comunicação
sensacionalista que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso,
televisão, rádio ou mídias sociais on-line. Procuram
atrair o máximo possível de pessoas. Segundo o First
Draft,28 projeto da Universidade Harvard, nos Estados
Unidos, existem sete tipos de notícias falsas:
• Sátira ou paródia: sem o objetivo de enganar, são
releituras cômicas que imitam o modo de escrita
das notícias.
• Conteúdo fabricado: conteúdo 100% falso, feito
com o objetivo de enganar o leitor.
• Conteúdo manipulado: quando imagens ou notícias são alteradas para passar uma mensagem
diferente da original.
• Conteúdo impostor: atribui dados falsos a uma
fonte conhecida. Acontece quando, por exemplo,
são citados estudos ou pesquisas que não existem.
• Contexto falso: imagens ou falas retiradas do contexto em que foram produzidas.
• Conteúdo enganoso: quando dados reais são usados para levar a uma conclusão inadequada.
• Conexão falsa: quando fotos, títulos ou legendas
não estão de acordo com o conteúdo do texto.
28

		 NA ERA das fake news. Educador 360, 12 nov. 2019. Disponível em: <http://
bit.ly/3b5yJbh>. Acesso em: 12 jan. 2021.
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Professor(a), consulte o Portal Nova Escola para comentar com os(as) alunos(as) algumas fake news históricas
e o modo como elas se propagam no século XXI.
SALAS, Paula. Cuidado com a fábrica
de mentiras. Nova Escola. Disponível em:
<http://bit.ly/2NXsYU9>. Acesso em: 10
jan. 2021.

J

Falta de autorização legal29

A expressão “falta de autorização legal” diz respeito
a uma situação em que um indivíduo, na falta de um
título que o habilite para o exercício de determinada
profissão, não possui autorização para tal. Um exemplo
são os indivíduos que atendem pacientes sem nunca
terem frequentado uma faculdade de Medicina, ou
cujo título profissional, embora exista, não tenha sido
registrado perante o órgão competente, configurando falta de capacidade legal, tal como se verifica na
situação em que o graduado em Ciências Médicas
não teve seu diploma registrado perante o respectivo
Conselho Regional de Medicina. Casos como esse
podem e devem ser denunciados.
J

Histórico de base30

A Constituição Política do Império do Brasil
(CPIB), outorgada por Pedro I em 1824, não restringia o direito dos analfabetos – à época esmagadora
maioria da população – de votarem ou elegerem-se
para o exercício de funções públicas, conforme, aliás,
ocorrera anteriormente durantes três séculos, no Brasil
Colônia, nas eleições às Câmaras Municipais. Nos debates parlamentares da reforma eleitoral, antecedentes
à adoção da Lei Saraiva, levantaram-se algumas vozes
de grande autoridade moral e política em defesa dos
Texto adaptado de: CESCONETTO, Gizelle. Direito penal: exercício ilegal
de profissões. Notícias Concursos, 15 jul. 2020. Disponível em: <https://bit.
ly/3bJQdcu>. Acesso em: 10 jan. 2021.
30		
Texto adaptado de: ALEIXO, José B.; KRAMER, Paulo. Os analfabetos e o voto:
da conquista da alistabilidade ao desafio da elegibilidade. Senatus, Brasília,
Cadernos da Secretaria de Informação e Documentação, v. 8, n. 2, p. 68-79, out.
2010. Disponível em: <https://bit.ly/3r7lLzv>. Acesso em: 11 jan. 2021.
29		
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direitos dos analfabetos, a começar pela voz do deputado liberal paulista José Bonifácio de Andrada e
Silva e do pernambucano Joaquim Nabuco.
A Lei Saraiva, nos seus arts. 6º a 9º, previa um “alistamento” geral do eleitorado, com revisões anuais seguintes ao primeiro recenseamento eleitoral marcado
para “o primeiro dia útil de setembro de 1882” (art. 8º,
caput). O inciso II do mesmo artigo rezava que, para ser
incluído no alistamento, o cidadão deveria comprovar
saber “ler e escrever”; logo a seguir, o parágrafo 1º
esclarecia que essa comprovação seria “feita [...] pela
letra e assinatura do cidadão”, desde que ambas fossem
reconhecidas “por tabelião”, no “requerimento” destinado à inclusão em lista de eleitores. Assim, o pleito
realizado no dia 31 de outubro daquele ano de 1881
foi a primeira eleição direta sob a égide da Lei Saraiva
– e também a última em que, conforme o parágrafo
15 do art. 6º, o eleitor analfabeto poderia designar um
procurador, que por ele assinasse e preenchesse o recibo
de entrega do “título” (documento que, assim, fazia
sua estreia na legislação eleitoral brasileira), “perante o
juiz municipal ou juiz de direito”. Mais adiante, diz o
parágrafo 19 do art. 15, relativo à mecânica da votação
propriamente dita: “Quando o eleitor não puder ou
não souber assinar o seu nome [em livro de registro
dos eleitores da respectiva circunscrição, fornecido pela
Câmara Municipal], assinará em seu lugar outro por
ele indicado, e convidado para este fim pelo presidente
da mesa”. O projeto que deu origem à Lei Saraiva foi
redigido pelo advogado e deputado geral Ruy Barbosa.
Segundo Walter Costa Porto,31 ex-ministro do Tribunal
Superior Eleitoral e autor de A mentirosa urna (2004),
Barbosa defendia que escravos, mendigos e analfabetos
não deveriam votar porque careciam de ilustração e
patriotismo e não sabiam identificar o bem comum.
J

Potencialidade criativa

Este é o momento em que estudantes e professores(as) são desafiados a colocar a criatividade para
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funcionar. Nossa proposta é a seguinte: as turmas que
realizaram a leitura do livro, juntamente com os(as)
professores(as) que as acompanharam, devem organizar, a partir dos componentes curriculares apresentados
em Propostas de Atividades II, um roteiro para a criação da Feira Cultural Sertaneja. O objetivo do evento
é levar para o ambiente da escola, em um dia previamente agendado para que toda a comunidade escolar
possa participar, diferentes manifestações da cultura
sertaneja: literatura oral (casos, trovas, lendas, cordéis);
peculiaridades linguísticas (glossário); música; cinema;
dança; moda; culinária; artesanato; instrumentos de
trabalho; agricultura; fatos históricos marcantes que
ocorreram na história do Brasil tendo o sertão como
cenário ou causa, entre outros. Se os(as) estudantes
tiverem familiares que vivem ou nasceram no sertão,
instigue-os(as) a entrevistá-los, divulgando os textos
em diferentes formatos por meio das tecnologias digitais disponíveis.
J

Trata-se de uma produção textual em que são
feitas uma breve apreciação e uma descrição a respeito de acontecimentos culturais ou obras (cinematográficas, musicais, teatrais, literárias). O objetivo
é apresentar a obra ou evento de forma sintetizada,
convidando – ou não – o leitor a conhecer tal objeto na íntegra. A resenha deve conter a análise e as
opiniões do autor.
J

WESTIN, Ricardo. Por 100 anos, analfabeto foi proibido de votar no Brasil.
Agência Senado, 04 nov. 2016. Disponível em: <http://bit.ly/3dYCKjt>.
Acesso em: 18 dez. 2020.

Texto dissertativo-argumentativo33

Tipo textual que consiste na defesa de uma ideia
por meio de argumentos, opiniões e explicações fundamentadas. O objetivo é tentar convencer o leitor
sobre determinado ponto de vista, incentivando-o a
formar opiniões próprias baseadas na argumentação
apresentada. No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o texto dissertativo-argumentativo é
Texto adaptado de: PACIEVITCH, Thais. Resenha. InfoEscola. Disponível em:
<http://bit.ly/3b60d0i>. Acesso em: 25 jan. 2021.
33		
Texto adaptado de: DIANA, Daniela. Texto dissertativo-argumentativo. Toda
Matéria. Disponível em: <https://bit.ly/2ZR5AKo>. Acesso em: 17 fev. 2021.
32		

31		

Resenha32
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amplamente solicitado aos(às) alunos(as). Geralmente,
seus temas abordam questões atuais de ordem social,
científica, cultural ou política.
J

Tipificação34

Segundo o professor e sociólogo alemão Georg
Simmel, a compreensão pela tipificação é um a priori
da possibilidade da sociedade. Em outras palavras, o
conhecimento que os indivíduos têm uns dos outros
é uma condição da vida social e do conhecimento
sociológico. Na mesma linha de pensamento, o filósofo e sociólogo austríaco Alfred Schutz considera
que o mundo social é estruturado por atividades e
significações, e que, de modo geral, o conhecimento
comum é, de fato, organizado de forma “típica”.
A reserva de conhecimentos de que dispomos seria
constituída por um sistema de tipos que, por sua vez,
é ordenado por um sistema de pertinência. Segundo
Schulz, é o sistema de pertinência que irá determinar o
sistema de tipos responsável por organizar a reserva de
conhecimentos de que dispomos. Tal sistema de tipos
funciona como um dispositivo de interpretação, porque
remete ao que é estranho (constituindo um problema
ou um tema – pertinência temática) e ao que é familiar
(pertinência interpretativa que se orienta por tipificações). A realidade da vida cotidiana contém esquemas
tipificadores segundos os quais os sujeitos sociais são
apreendidos, estabelecendo os modos como “lidamos”
com eles nos encontros. Assim, ao apreender o outro
como “homem”, “europeu”, “consumidor”, “jovem”,
“culto”, “inculto” etc., o percebemos como sujeito tipificado, esperando que se comporte de forma prevista.
J

Tipologias textuais35

As tipologias textuais, também chamadas de tipos
textuais ou tipos de texto, referem-se às diferentes
34

35

Texto adaptado de: TIPIFICAÇÃO. Infopédia: Dicionários Porto Editora, Porto,
2003-2021. Disponível em: <http://bit.ly/2NN1b98>. Acesso em: 15 jan. 2021.
Texto adaptado de: NEVES, Flávia. Tipologia textual: os diferentes tipos
textuais. Norma Culta. Disponível em: <https://bit.ly/3smnqkA>. Acesso em:
17 fev. 2021.
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formas que um texto pode apresentar, visando responder a diferentes intenções comunicativas. Os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante
a finalidade do texto: contar, descrever, argumentar,
informar etc. Diferentes tipos de texto apresentam
diferentes características – estrutura, construções frásicas, linguagem, vocabulário, tempos verbais, relações
lógicas, modo de interação com o leitor. Atualmente,
podemos distinguir os principais tipos textuais: narrativo, descritivo, dissertativo (expositivo e argumentativo)
e explicativo (injuntivo e prescritivo). Vale salientar
ainda que um único texto pode apresentar passagens
de várias tipologias textuais.

Sugestões de referências
complementares
J

Livros

CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo:
Martin Claret, 2017.
Lançado originalmente em 1902, é considerado
o primeiro livro-reportagem brasileiro. Euclides da
Cunha, atuando como jornalista correspondente
do jornal O Estado de São Paulo, aborda no formato
romance histórico a Guerra de Canudos (18961897), um conflito armado que envolveu o Exército
Brasileiro e membros da comunidade liderada por
Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior da
Bahia. A narrativa é mesclada – literária, sociológica
e geográfica. Os senhores de terras, os políticos, o jagunço, o povo sertanejo simples, todos são retratados
em Os sertões. Os três pilares do romance são: a terra,
o homem e a luta. Entre os enfoques narrativos, pode-se destacar a questão da terra; a ameaça à soberania
nacional; e a conjunção ambiente-homem como
forte entrave à vitória das forças governamentais à
época. Euclides da Cunha nos apresenta os rebelados,
esboça o trágico quadro da guerra e narra o drama
histórico ocorrido mediante observações, descrições
e analogias impactantes.
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FERREIRA, Carlos; ROSA, Rodrigo. Os sertões: a luta. São Paulo: Quadrinhos na Cia, 2019.
Romance gráfico (graphic novel) que adapta, de
modo livre, o clássico Os sertões, de Euclides da Cunha.
Colocando grande tensão dramática na narrativa condensada dos quadrinhos, Carlos Ferreira e Rodrigo
Rosa lançam o leitor ao coração do confronto, onde
estão os rebelados ligados ao líder religioso Antônio
Conselheiro e as Forças Armadas do país. Conforme
prefácio de Maurício Hoelz, Euclides da Cunha escreveu um livro-monumento que retrata uma sociedade
dividida; por vezes, o sertão é essa metáfora do Brasil,
ou uma forma de vê-lo pelo avesso.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
Obra-chave do antropólogo Darcy Ribeiro, o livro
nos ajuda a compreender a história da formação étnica
e cultural do povo brasileiro, abordando o tema da
diversidade como resultado da contribuição de vários
povos na formação da nossa identidade. Ribeiro apresenta como traço particular da constituição do Brasil
a presença de cinco grandes culturas que, embora
distintas, seriam complementares: o Brasil crioulo (que
se estendia do litoral de São Luís ao Rio de Janeiro e
era muito influenciado pela África); o Brasil caboclo
(região Norte com a Amazônia e os índios); o Brasil
sertanejo (região Nordeste, seu sertão e sua caatinga);
o Brasil caipira (regiões Centro-oeste e Sudeste, com
influência da cidade de São Paulo na formação do
país); e o Brasil sulino (região Sul, onde mamelucos
vivem em uma área muito rica e fértil, os pampas
gaúchos, com forte interferência europeia). Para Ribeiro, o maior desafio é alcançar a democracia social.
J

Música

TONICO & TINOCO. Lá no meu sertão. Caboclo Continental: 1968.
Álbum de Tonico & Tinoco, dupla caipira brasileira de
violeiros, atuante há mais de 60 anos no cenário musical,
recordista em vendagem, muito popular e importante
para a história da música nacional. A dupla contribuiu
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para que a música caipira de raiz fosse vista como produto cultural de qualidade. Entre seus maiores sucessos
estão “Luar do Sertão” e “Chico Mineiro”. Disponível
em: <http://bit.ly/3uLmZlT>.Acesso em: 15 jan. 2021.
J

Cinema

SERTÃO como se fala. Leandro Lopes. Plataforma Catarse: 2014.
Filme-documentário sobre a fonética do sertão.Trata-se de uma investigação sobre o processo de alfabetização do povo sertanejo e o ABC do sertão. O documentário registra os modos regionais de falar e mostra
como eles interferem no modo de ser dos sujeitos
sociais. Apresenta depoimentos e cantorias (abecês), e
abrange dezessete cidades e sete estados do Nordeste do
Brasil. Disponível em: <https://bit.ly/3q8IOIE> (parte
1); <https://bit.ly/3kCGoRq> (parte 2); e <https://
bit.ly/3e9aBWW> (parte 3). Acesso em: 30 jan. 2021.
J

Imprensa

VICE-PREFEITO de Perdizes é preso em
operação “Voto de Cabresto”. Jornal da Manhã
On-Line, Uberaba, 16 out. 2020.
Em análise a situações alarmantes e ilegais que
ainda ocorrem em estados brasileiros, desrespeitando
a Constituição, a matéria, publicada em 2020 pelo
Jornal da Manhã On-line, mostra um triste, mas interessante paralelo com a obra Vila dos Confins, de Mário
Palmério. Disponível em: <http://bit.ly/2NV8LhJ>.
Acesso em: 21 jan. 2021.
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AB’SABER, Aziz N. Sertões e sertanejos: uma
geografia humana sofrida. Estudos Avançados, São
Paulo, v. 13, n. 36, maio/ago. 1999.
Ab’saber foi um geógrafo e professor universitário
brasileiro, considerado referência em assuntos relacionados ao meio ambiente e a impactos ambientais
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decorrentes das atividades humanas.Atuou nos campos
da geografia, arqueologia, geologia e ecologia. Foi professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP),
professor honorário do Instituto de Estudos Avançados
da mesma instituição, ex-presidente e atual Presidente
de Honra da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC). Neste texto, trata de aspectos da
geografia e da realidade do sertão brasileiro, refletindo
a integração entre a geografia física e humana.
ALEIXO, José B.; KRAMER, Paulo. Os analfabetos e o voto: da conquista da alistabilidade
ao desafio da elegibilidade. Senatus, Brasília,
Cadernos da Secretaria de Informação e Documentação, v. 8, n. 2, p. 68-79, out. 2010.
José Brandi Aleixo é professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), e Paulo Kramer, professor
do Instituto de Ciência Política da Universidade de
Brasília (IPOL/UnB). Neste registro, publicado na revista Senatus, os autores discorrem sobre questões que
envolvem o direito do analfabeto ao voto.
BONIFÁCIO, José. Perfis Parlamentares, nº 13.
Francisco de Assis Barbosa (Org.). Brasília: Câmara dos Deputados, 1978.
José Bonifácio (Santos, 1763 - Niterói, 1838) foi um
naturalista, estadista e poeta luso-brasileiro, conhecido
pelo epíteto de Patriarca da Independência por seu
papel decisivo na Independência do Brasil. No campo
político, foi ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros de janeiro de 1822 a julho de 1823, e, desde o
início, colocou-se em apoio à regência de D. Pedro de
Alcântara. Foi tutor de Pedro II de 1831 a 1833.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Brasília: MEC/Consed/Undime,
2018.
Documento oficial de caráter normativo que define
o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos(as) os(as) alunos(as) devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica. Para acessar na íntegra, consulte: <https://bit.
ly/3qLC9FB>. Acesso em: 18 abr. 2021.
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BRASIL. Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, art. 1. Brasília, DF: Presidência da República, [2016].
A Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil. Serve
de parâmetro de validade a todas as demais espécies
normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Para acessar na íntegra, consulte: <https://bit.
ly/2OjqC1F>. Acesso em: 18 abr. 2021.
CESCONETTO, Gizelle. Direito penal: exercício ilegal de profissões. Notícias Concursos, 15
jul. 2020.
Gizelle Cesconetto é advogada e discorre, nessa
matéria, sobre Direito Penal e as únicas três profissões
que, no Brasil, levam à prisão e multa se praticadas
ilegalmente, sobretudo com fins lucrativos.
Dicionários
Recursos salutares na ampliação do vocabulário,
seja no campo da língua propriamente dita, seja em
busca de concepções filosóficas, e sociológicas. No
Dicionário Priberam, encontramos a etimologia do vocábulo “blogue”. No Dicionário Houaiss consultamos
“preconceito” e “pré-conceito”. Em Meus Dicionários
consultamos o vocábulo “esquete”.
Educador 360
Blog que tem como propósito apoiar escolas a
desenvolverem uma educação mais inovadora, alinhada aos desafios do planejamento pedagógico e
da gestão escolar. A matéria “Na era das fake news”
procura contribuir para o debate atual. Afinal, por
promoverem desinformação, as fake news são muito
nocivas em uma época de acesso facilitado aos meios
de comunicação. As notícias falsas se espalham de
forma rápida e podem confundir a formação de
opinião dos sujeitos sociais.
FERREZ, Marc. Cesteiro e mascate. Série Ambulantes.
Marc Ferrez foi o principal fotógrafo das paisagens
e dos costumes cariocas da segunda metade do século
XIX e início do século XX. Apontado como um
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dos pioneiros da fotografia no país, retratou diversos
aspectos da vida brasileira e paisagens urbanas e rurais
por quase todo o território nacional.

consultamos a definição de Thais Pacievitch, formada
em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR), para o gênero textual resenha.

Fundação Biblioteca Nacional
Depositária do patrimônio bibliográfico e documental do Brasil, é responsável pela execução da política governamental de captação, guarda, preservação
e difusão da produção intelectual do país. A seção
“Brasiliana Fotográfica”, espaço para dar visibilidade,
fomentar o debate e a reflexão sobre os acervos deste
gênero documental, aborda-os não apenas como fonte
primária, mas também como patrimônio digital a
ser preservado. Esta iniciativa começa com a união
de esforços da Fundação Biblioteca Nacional e do
Instituto Moreira Salles.

Infopédia
Dicionário enciclopédico lançado em 2003 pela Porto
Editora, é composto por três áreas: central de conteúdos,
dicionários e base de recurso. Para este material digital,
consultamos o significado do verbete “tipificação”.

GALVÃO, Walnice N. (Org.). Euclides da Cunha:
diário de uma expedição. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
O livro reúne uma série de reportagens pouco conhecidas que Euclides da Cunha fez durante a Guerra
de Canudos. O escritor e jornalista seguiu para o sertão
integrando a quarta expedição contra Canudos e tinha
por missão ser correspondente do jornal O Estado de
S.Paulo. Escritas no coração da batalha, sem tempo para
hesitações ou reflexão, essas reportagens, organizadas
por Walnice Galvão, são o embrião de Os sertões.
GARCIA, Therani. Um espírito inquieto: de
Monte Carmelo para o mundo. Portal Mário
Palmério, Uberaba.
A Universidade de Uberaba (Uniube) foi fundada
em 1947 e ressalta, em seu portal oficial, o nome de
seu fundador, Mário Palmério, nascido em Monte
Carmelo, Minas Gerais. O texto de Therani Garcia
faz parte da seção “Quem foi Mário Palmério” e
representa uma homenagem ao educador no ano de
centenário do seu nascimento, comemorado em 2016.
InfoEscola
O portal InfoEscola oferece conceitos, exercícios e
notícias sobre temas diversos. Para este material digital,

Intercom
Refere-se ao Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação, que acontece desde 1977 e reúne, tradicionalmente, alunos de graduação e pós-graduação,
pesquisadores e profissionais da área. No evento, são
debatidos tópicos de jornalismo, relações públicas,
publicidade, rádio, televisão, cinema, produção editorial e de conteúdo para mídias digitais e políticas
públicas de comunicação, entre outros. Neste material digital, apresentamos fotos da série “As imagens
do povo sertanejo nas jornadas fotográficas do Vale
do São Francisco: representações e estereótipos”, de
curadoria de Sergio Burgi e Joaquim Marçal Ferreira
de Andrade, apresentada no Intercom de 2018.
Norma Culta
Site dedicado a apresentar conteúdos de gramática
e língua portuguesa a professores e estudantes. Neste
material digital, adaptamos a definição de Flávia Neves,
professora de português e lexicóloga licenciada pela
Escola Superior de Educação do Porto, em Portugal,
para o conceito de “tipologia textual”.
PEREZ, Luana C. A. Novela. Português: o seu
site da Língua Portuguesa.
Luana Perez Castro Alves é professora, escritora e
pesquisadora. Contribui com conteúdos de Português
e Literatura em sites voltados a estudantes do Ensino
Médio, em preparação para o ENEM. Neste material
digital, incluímos seu conceito do gênero novela.
Petrobras
O portal da Petrobras apresenta ao leitor as seções
Sustentabilidade, Energia e Conhecimento, além de
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diversas notícias, escritas por jornalistas e colaboradores. Neste material digital, consultamos a matéria “O
mais brasileiro dos biomas” para buscar informações
sobre a caatinga.
Politize!
Organização sem fins lucrativos cuja missão é
formar gerações de cidadãos comprometidos com a
democracia. Suas ações partem da educação política,
respeitando a pluralidade de posições. Desse site, extraímos a matéria “Voto de cabresto: contexto histórico
e práticas atuais”, de Eduardo Neto, e as charges de
Milton César e Alberto Benett.
Portal Mário Palmério
Parte do projeto Memorial Mário Palmério, um
plano de ações que se propõe a organizar e divulgar
o legado cultural e a memória do escritor, político e
educador brasileiro.
Quero Discutir Meu Estado
Plataforma que abriga temáticas políticas sobre o
estado do Rio de Janeiro. Dela, utilizamos a matéria
“Fórum reúne rede para debater desenvolvimento dos
negócios sociais no estado do Rio de Janeiro”, que explica o conceito de “rede de fomento ao conhecimento”.
RIBEIRO, João U. Viva o povo brasileiro. São Paulo: Alfaguara, 2008.
Publicado originalmente em 1984, Viva o povo
brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, ressalta que a história brasileira que conhecemos raramente é protagonizada pelos que tiveram suas terras roubadas, suas
costas marcadas pelo chicote dos senhores, sua pureza
roubada pelo homem branco e sua fome perpetuada pela desigualdade social. Daí a importância do
romance histórico de Ribeiro, que, além de propor
uma reconstituição histórica admirável, recorre ao
Realismo e ao Naturalismo para recontar mais de três
séculos de uma Anti-História do Brasil. Ao contar
a versão dos oprimidos, a obra também representa
uma alternativa à história das elites dominantes que
consta nos livros e documentos oficiais.
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ROSA, João G. Grande sertão: veredas. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1969.
Romance experimental modernista, escrito pelo
autor brasileiro João Guimarães Rosa e publicado
originalmente pela Livraria José Olympio, em 1956.
A obra tornou-se um clássico e é uma das mais
aclamadas pela literatura brasileira. Ambientada no
sertão brasileiro, em uma região que, acredita-se,
corresponde a parte dos estados da Bahia e de Minas
Gerais, a narrativa ficcional gira em torno do jagunço Riobaldo, narrador-protagonista, e sua amizade
com Diadorim.
Senado Notícias
Portal sob o comando da Agência Senado, da Secretaria de Comunicação Social do Senado, reúne
informações jornalísticas sobre a atividade legislativa
e o funcionamento do Senado e do Congresso Nacional. Neste material digital, utilizamos a matéria
“Por 100 anos, analfabeto foi proibido de votar no
Brasil”, de Ricardo Westin.
SOARES, Magda. A escolarização da literatura
infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, A. A. M.;
BRANDÃO, H. M. B.; MACHADO, M. Zélia V.
(Orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo
do livro infantil e juvenil. 2. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2011. p. 17-48.
Escrito por Magda Soares, professora emérita da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), “A
escolarização da literatura infantil e juvenil” é um
texto fundamental que discorre sobre a importância
da formação do leitor literário e a necessidade de
perceber, em sala de aula, que a literatura não deve
estar a serviço exclusivo da função pedagógica, do
ensino de conteúdos e da verificação de aprendizagens. Em foco, a problematização do termo “escolarização da literatura”.
Toda Matéria
Portal que reúne conteúdos escolares voltados
aos(às) jovens estudantes e aos(às) professores(as),
abordando as disciplinas Biologia, História, Química,
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Filosofia, Língua Portuguesa, Sociologia, Física, Literatura, Inglês, Geografia, Matemática e Educação Física.
Neste material digital, utilizamos as definições de “romance histórico” e “texto dissertativo-argumentativo”
de Daniela Diana, professora licenciada em Letras pela
Universidade Estadual Paulista (Unesp).
TOLSTÓI, Liev. Guerra e paz. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
Nesse romance histórico, que contempla a história
da Rússia no período do domínio de Napoleão Bonaparte, o autor desenvolve a teoria fatalista de que
todos os acontecimentos na vida das personagens
estavam condicionados a um determinismo histórico
irrefutável, não havendo lugar para o livre arbítrio.
VERÍSSIMO, Érico. O tempo e o vento. São Paulo:
Globo, 1997. 3 vols.
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Romance histórico dividido em três volumes: O
continente, O retrato e O arquipélago, cada qual subdividido em outras narrativas. Essa série literária conta
a história do Brasil sob a perspectiva de habitantes da
região Sul, cobrindo duzentos anos da nossa cronologia, de 1745 a 1945, e tendo como representantes as
famílias Terra e Cambará. É considerada a obra-prima
do escritor gaúcho Érico Veríssimo.
WESTIN, Ricardo. Por 100 anos, analfabeto
foi proibido de votar no Brasil. Agência Senado,
04 nov. 2016.
A agência de notícias do Senado Federal é responsável pela produção das notícias relacionadas aos trabalhos do Poder Legislativo, especialmente, do Senado
Federal e dos senadores brasileiros. A saber, Ricardo
Westin é repórter do Portal Senado Notícias.

