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A necessidade de estímulo à leitura não é função apenas de uma disciplina escolar. Por isso, as 
atividades interdisciplinares com foco na leitura precisam ser estimuladas. É importante ressaltar 
que cada área pode contribuir nesse processo. Neste sentido é que se insere este trabalho, ou seja, na 
busca do diálogo entre a geografia e a língua portuguesa por meio de atividades de mediação de 
leitura. O percurso metodológico adotado se estabeleceu a partir do trabalho desenvolvido em três 
escolas públicas municipais de União dos Palmares (Alagoas), onde tivemos vinte (20) duplas de 
alunos estagiários de Geografia e Letras bem como oito (8) professores supervisores, sendo quatro 
(4) de Geografia e quatro (4) de Língua Portuguesa, que atuam na educação de ensino fundamental 
das três escolas. As duplas realizaram mediação de leitura nas escolas a partir da supervisão dos 
professores supervisores. O trabalho desenvolvido mostrou a possibilidade de interlocução entre as 
áreas de Geografia e Língua Portuguesa por meio da literatura, bem como o incentivo à leitura para 
os alunos do ensino fundamental e o planejamento e execução de atividades de mediação de leitura 
fruto de planejamentos interdisciplinares.  
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1. Considerações iniciais 

 

É compromisso de toda escola contribuir para a formação dos sujeitos leitores, embora outras 
instituições sociais como “família, meios de comunicação, associações comunitárias e tantas outras” 
(ANTUNES, 2009) possam colaborar nesse processo, pois é importante refletir que  

Lamentavelmente, até o momento, aprender a ler, ou melhor, ser leitor, tem sido no Brasil 
prerrogativa das classes mais favorecidas. Quer dizer, os meninos pobres são levados a se 
convencerem de que “têm dificuldades de aprendizagem” e, portanto não nasceram pra leitura. 
Tentam por alguns anos; cansam-se e acabam desistindo. Grande parte das pessoas acha isso 
natural; ou seja, ninguém considera absurda a “coincidência” de apenas os pobres não aprenderem a 
ler. Ninguém acredita que esse déficit pode ter uma solução e depende de um conjunto de ações 
pelas quais somos, todos nós responsáveis (ANTUNES, 2009, p.186). 

Sem amenizar o papel da escola é fundamental que os educadores colaborarem com a 
mudança desse quadro possibilitando que a leitura tenha seu lugar na formação dos educandos. É 
através da leitura que pode ser garantido aos alunos o acesso a um repertório cultural herdado 
historicamente e o acesso a novas idéias e perspectivas de vida.  

Isso pode ser feito assegurando no currículo escolar o compromisso de todas as áreas com a 
leitura como instrumento de cidadania, pois “Todo professor, de qualquer disciplina, é um leitor e, 



para sua atividade de ensino, depende, necessariamente, do convívio com textos os mais diversos” 
(ANTUNES, 2009). Nesse movimento o educador contribui para ampliar a fundamentação teórica a 
respeito de diversos temas fazendo com que o educando tenha elementos para comentar, comparar, 
analisar, criticar, refletir e tirar suas conclusões a respeito de inúmeras problemáticas propostas, 
permitindo assim avanços também em seu processo de escrita.  

É nesse contexto que nosso trabalho está inserido, sendo um recorte do subprojeto 
interdisciplinar “A mediação de leitura como elo para o ensino de língua portuguesa e geografia que 
compõe o Programa Institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID)1 em andamento desde 
março de 2013 aos dias atuais, na Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) no campus V 
localizado em União dos Palmares – Alagoas, Brasil. A seguir socializamos o trabalho em curso 
rumo a formação de um sujeito-leitor crítico, a partir da experiência de uma prática pedagógica 
interdisciplinar resultante do diálogo entre as disciplinas escolares geografia e língua portuguesa. 

 

2. O compromisso da educação geográfica com a formação do sujeito-leitor 

 

A necessidade desse projeto entre outras questões surgiu a partir da inquietação de que ser 
leitor no Brasil é privilégio das classes mais favorecidas economicamente. Neste sentido a escola é 
um lócus privilegiado, dentre outros, para o desenvolvimento da leitura do educando. Entendemos 
ainda que na escola a formação do sujeito leitor não é obrigação apenas do professor de língua 
portuguesa, mas também dos demais professores de cada área do conhecimento.  

Em nosso projeto englobamos as aulas de língua Portuguesa e de Geografia como momentos 
de possibilidades de leitura principalmente e também de escrita para os alunos por meio da 
utilização de diversos gêneros textuais visando a análise do espaço geográfico. 

É importante compreender que para isso “A escola tem o desafio de ler e escrever mais na 
perspectiva do diálogo entre as áreas e nas dimensões espaciais [...] Conhecendo o espaço do nosso 
aluno como expressão de valores culturais e políticos, além dos econômicos, ajudam 
significativamente na construção de uma geografia mais envolvente/próxima (JR, 2000, p.68) 

Assim a geografia escolar pode utilizar o saber sistematizado na linguagem escrita como 
referência para entender o espaço como resultado e elemento influenciador da contexto social. Um 
exemplo disso pode ser a utilização da literatura nas aulas de geografia, pois [...] “ pode-se tomar a 
obra literária como um subsídio para entender os contextos do lugar (espaço que dá identidade ao 
sujeito) e as interações que este espaço tem com outras parte do país e do mundo (relações de 
escala) (JR, 2000). Essas tessituras literárias podem retratar a vivência das pessoas em determinados 
contextos  políticos, culturais e econômicos revelando seus espaços cotidianos bem como a 
abordagem de contextos mais regionais o que facilita a compreensão e o aprofundamento da 
realidade social para os educandos em diversas escalas de análise geográfica.  

É outro exemplo de recurso para estimular a leitura nas aulas de geografia os livros 
paradidáticos com temas geográficos específicos elaborados numa linguagem de romance, ficção ou 

                                                           
1 Este programa é uma iniciativa do governo federal brasileiro que concede bolsas a alunos de 
licenciatura que participam de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de 
Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino.   



aventura. Esse recurso foi muito desenvolvido na década de 1990 por alguns professores já 
preocupados com a formação de sujeito-leitor. Há também os trabalhos de campo, que possibilitam 
a leitura de roteiros dos espaços pesquisados associando e confrontando conhecimentos vistos em 
sala geralmente com solicitações de relatórios dessas aulas; a mídia impressa e eletrônica por meio 
de textos jornalísticos com outra linguagem a depender dos interesses subjacentes amplia a 
possibilidade de leitura; a utilização de letras de músicas com temas geográficos revelando olhar 
dos diversos grupos sociais acerca de sua realidade entre outras .  

Assim consideramos que há diversas formas de se firmar o compromisso político do professor 
de geografia em parceria com o professor de Língua portuguesa assegurando a formação de 
sujeitos-leitores por meio de propostas pedagógicas interdisciplinares firmadas numa perspectiva 
crítica e a serviço, sobretudo das classes populares.  

 

3. Contextualizando o subprojeto interdisciplinar 

 

O subprojeto está em desenvolvimento em três escolas públicas do município de União dos 
Palmares em Alagoas - Brasil, sendo uma estadual e duas municipais. Essas escolas foram 
selecionadas inicialmente por já receberem graduandos de geografia e letras para realizarem seu 
período de estágio curricular supervisionado tendo, portanto com esse trabalho o retorno da parceria 
com a universidade.  

A equipe do subprojeto é conduzida por cinqüenta pessoas, dois coordenadores de área, uma 
da licenciatura em geografia e o outro da licenciatura em letras/língua portuguesa, que são 
professores da universidade, oito professores supervisores (quatro de geografia e quatro de língua 
portuguesa) que atuam em sala de aula das três escolas no ensino fundamental e Educação de jovens 
e adultos (EJA) e quarenta graduandos que formaram vinte duplas interdisciplinares de alunos de 
geografia e letras/ língua portuguesa.  O público atendido é de seiscentos e vinte cinco alunos. 

Entre as ações desenvolvidas no subprojeto estão o levantamento de dados objetivando a 
construção de um diagnóstico do perfil leitor dos alunos da escola, a sensibilização da importância 
da mediação de leitura de forma interdisciplinar entre língua portuguesa e geografia, a elaboração 
do planejamento das ações dos bolsistas e supervisores das escolas a partir do diagnóstico, a 
promoção de momentos de reflexão estudo a partir das práticas mediadoras junto aos envolvidos no 
subprojeto, a socialização dos avanços na aprendizagem dos alunos como resultado das mediações 
de leitura nas disciplinas envolvidas no subprojeto, além do fortalecimento das ações pedagógicas 
pautadas na realidade escolar desenvolvidas entre a Universidade e as Escolas da Educação básica 
campo de trabalho do Pibid interdisciplinar do campus V. 
 

4. A mediação de leitura como elo para a interdisciplinaridade 

 
A busca do diálogo entre a geografia e a língua portuguesa no trabalho desenvolvido se 

configurou por meio de atividades de mediação de leitura. O mediador de leitura é aquele que 
empresta sua voz ao texto possibilitando ao ouvinte a percepção de paisagens sonoras, criação de 
cenários e fazendo com que esse sujeito identifique detalhes do texto que sozinho não conseguiria 
perceber. O mediador de leitura tem a função de cativar e levar o sujeito ouvinte a mergulhar no 
texto. 

Para que esse encanto pela leitura ocorra é preciso que o mediador tenha alguns cuidados 
antes, durantes e depois da leitura. Neste sentido adotamos as sugestões metodológicas propostas 



pelo projeto Entre na roda: leitura na escola e na comunidade2. Assim sugere-se para o mediador 
que: 
 
Antes da leitura - Escolha textos de boa qualidade; prepare-se para esse momento, estudando o texto 
antes, procure criar um clima de magia e envolvimento, se possível, peça aos participantes que se 
sentem em círculo, próximo de você, Diga o nome do(a) autor(a) e pergunte se já o(a) conhecem, se 
já leram algum livro ou texto dele(a), Fale sobre a época e o lugar em que o texto foi escrito, caso 
tenha essa informação, Mostre-lhes a capa e pergunte sobre o que seria o texto;Deixe o livro sobre a 
mesa para aguçar a curiosidade; Durante a leitura -Se os ouvintes se dispersarem, utilizem alguns 
recursos para resgatar a atenção, fazendo algum tipo de suspense, faça algumas interrupções 
também se notar que a compreensão está difícil, dando pistas para ajudar, mas sem se alongar em 
explicações, evitando  fragmentar a narrativa e propiciando a expressão individual ou em grupo, se 
os participantes interromperem com perguntas, responda o estritamente necessário e retome o texto 
rapidamente, para não perder o encanto; Após a leitura - caso perceba que não entenderam o texto 
apresentado, ajude-os dando pistas, oralmente recupere com eles belas passagens ou aquelas que 
causaram entraves a compreensão, proponha eventualmente que representem o que leram por meio 
de dramatizações ou desenhos, já que essas estratégias permitem um mergulho no texto e, portanto, 
uma compreensão maior, inverta alguns papéis ou dê algumas sugestões e motive a recriação do 
texto, estimule comentários e discussões a respeito de usos e costumes de outras épocas e povos, 
Desafi-os a ir além do texto, relacionando-o com as próprias experiências, incentive os participantes 
a exercitar a imaginação, o raciocínio lógico e a coerência, questionando sobre o que aconteceria se 
determinado fato acontecesse, Chame a atenção para o estilo do(a) autor(a), os recursos que ele(a0 
utiliza para prender atenção do leitor, a riqueza da expressão, as frases bem construídas, as 
expressões regionais, gírias, linguagem figurada,etc, abra espaço para que manifestem seus 
sentimentos e opiniões, crie situações em que os próprios participantes escolham livros para ler, 
organize rotina para que a leitura livre se torne uma prática no grupo, estimule a reflexão, a partir 
do(s) ponto(s) de vista do(a) autor(a) do texto, abrindo perspectivas para a busca de soluções para 
problemas individuais e coletivos (ENTRE NA RODA) 

Como o projeto visa à formação do sujeito leitor na educação básica e a inserção do graduando 
da universidade nas atividades da docência, muitas foram as atividades desenvolvidas e resultados 
alcançados. Entre as atividades propostas tivemos a organização de portfólios digitais das mediações 
de leitura que proporcionaram para os graduandos a apropriação do planejamento pedagógico dos 
professores de Língua Portuguesa e Geografia; aprofundamento no estudo e seleção de gêneros 
textuais relacionados ao tema interdisciplinar em questão, maior compreensão do perfil da turma a 
partir da escolha das atividades mais adequadas aos alunos, organização do planejamento 
pedagógico estabelecendo as sequências didáticas da mediação de leitura e organizando os 
portfólios, Preparação de salas de aulas  como ambiente estimulante com imagens e sons para  as 
mediações de leitura, desenvolvimento da capacidade interpretativa e criativa dos graduandos 
bolsistas, Aproximação com a realidade das salas de aula e da escola; Para os alunos da educação 
básica: ampliação de seu repertório cultural a partir do acesso a diversos gêneros textuais, o 
aprimoramento da sua oralidade e escrita, maior estímulo, participação e atenção nas aulas, 
enriquecimento da aprendizagem, aperfeiçoamento do senso crítico, aumento da procura de livros 
nas bibliotecas das escolas; Para os professores supervisores mostrou a possibilidade de interlocução 
entre as áreas de Geografia e Língua Portuguesa por meio das mediações interdisciplinares, avanço 
na prática pedagógica do professor supervisor e graduando.  

Organizamos também momentos de planejamento coletivo entre os professores supervisores e 
coordenadores de área o que proporcionou acompanhamento constante de cada professor supervisor, 
                                                           
2 Entre na Roda é um projeto que faz parte do programa Território Escola, fruto da parceria entre a 
fundação Volkswagen e o Centro de estudos e pesquisas em educação, cultura e ação comunitária 
(CENPEC) que tem como objetivo a formação de leitores oferecendo apoio pedagógico às escolas 
públicas municipais que aderem ao trabalho. 



aprofundamento teórico de temáticas relacionadas à práticas de leitura na perspectiva 
interdisciplinar, troca de experiência entre os professores supervisores. Organizamos ainda 
momentos de formação para todos os bolsistas  trazendo colaboradores do subprojeto no campo da 
geografia, da literatura, na arte, da pedagogia e áreas afins o que resultou em ampliação dos 
conhecimentos teóricos quanto à experiências de mediação de leitura realizadas em outras 
instituições, aprofundamento teórico e prático a partir de vivências artísticas de interpretação e 
imposição de voz para a realização das mediações, Desenvolvimento de um trabalho com maior 
integração da leitura como extensão do corpo, Compreensão da importância e do debate de 
atividades interdisciplinares de incentivo à leitura.  

 Houve o incentivo á realização de pesquisas sobre o subprojeto por meio de orientações de 
trabalhos de conclusão de curso (TCC) isso colaborou para elaboração de projetos de pesquisas 
focados nas experiências de mediação de leitura desenvolvidas no subprojeto e aprofundamento 
teórico dos graduandos bolsistas. 

Estimulamos a apresentação dos resultados parciais do subprojeto por meio de comunicações 
orais e pôsteres em evento científico da Uneal – campus V, - socialização dos resultados parciais por 
meio de apresentação de pôsteres e comunicação oral de supervisores e graduandos bolsistas 
envolvidas no subprojeto onde houve divulgação e valorização do trabalho desenvolvido na 
comunidade acadêmica local, fortalecimento da parceria escola pública e Universidade por meio dos 
resultados positivos do subprojeto, estímulo para  todos os bolsistas apresentarem trabalhos 
científicos sobre o projeto em eventos estaduais e nacionais; 

 
5. Considerações finais 
 
Os impactos das ações do subprojeto na formação de professores supervisores se revelaram 

por meio da ampliação de momentos de estudo e planejamento coletivo, sobretudo porque o trabalho 
tinha como viés a interdisciplinaridade. Houve a necessidade da troca de experiência e maior 
conhecimento da área de formação que se estava dialogando e aproximando. Muitos professores 
vivenciaram a necessidade de lerem e escolherem livros de temáticas adequadas ao perfil da turma e 
aos temas das aulas de língua portuguesa e geografia, vivenciaram a dinâmica de terem que 
socializar os resultados parciais do subprojeto por meio de apresentações em eventos científicos, 
algo que muitos não vivenciaram em sua formação inicial.  Houve também um reconhecimento de 
sua experiência docente na medida em que orientaram os futuros professores no trabalho em sala de 
aula. 

Quanto às licenciaturas envolvidas diversos tipos de aproximações foram possíveis. 
Aproximação e troca de experiência entre os coordenadores de área (Letras e geografia), entre os 
supervisores de língua portuguesa e geografia nas escolas participantes e entre as duplas de alunos 
de áreas diferentes. O enriquecimento do repertório teórico e prático dos sujeitos envolvidos 
provocou a busca de alternativas político-pedagógicas de incentivo á leitura assegurando o 
comprometimento desse trabalho numa perspectiva ética e  solidária;   

No campo da pós-graduação estimulou os coordenadores de área a ampliarem o enfoque de 
seus estudos numa perspectiva interdisciplinar. Além de valorização da experiência para a 
instituição de especializações também interdisciplinares. 

As escolas participantes ressignificaram o uso do espaço das bibliotecas das escolas com uma 
maior disponibilidade de acervos ao público, ampliação do sistema de empréstimo, melhoria do 
processo ensino-aprendizagem dos alunos, enriquecimento das atividades de oralidade e escrita dos 
alunos bem como aproximação com as IES como parceira na intervenção das dificuldades 
pedagógicas da escola. 

O projeto revelou a necessidade de maior diálogo entre os professores dos cursos de 
licenciaturas na intenção de repensarem suas matrizes curriculares, suas linhas de pesquisa, seus 
eixos de estudo nos eventos acadêmicos, seus cursos de pesquisa e extensão. Para as licenciaturas 
não participantes do programa os alunos que não tiveram a mesma oportunidade de vivenciar o 



subprojeto se sentiram excluídos e cobraram dos professores dos cursos ausentes um envolvimento 
maior garantindo sua inserção nos próximos projetos. 

Entre as dificuldades houve atraso na liberação dos recursos do programa que  interferiu 
bastante na dinâmica do subprojeto. Muitas atividades pensadas tiveram que ser remanejadas ou 
retiradas porque exigia um apoio econômico para ser realizada.  

Uma grande dificuldade encontrada foi a necessidade de romper barreiras teóricas para o 
trabalho interdisciplinar fluir. No entanto o compromisso com a prática social por meio da leitura 
falou mais alto e foi possível identificar na maioria dos alunos da educação básica e nos graduandos 
bolsistas um posicionamento mais crítico frente a sua realidade vivenciada na escola e na própria 
universidade. 

Esperamos que essa experiência possa ter continuidade  para avançarmos no compromisso 
social de formar sujeitos leitores de mundo críticos e comprometidos socialmente.  
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