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Vamos iniciar mais uma viagem pela literatura, desta vez pelo Rio de 
Janeiro do século XIX. É importante conversar com os colegas a respeito do 
romance e do contexto em que ele foi publicado. Fazer anotações sobre as 

reflexões realizadas, as dúvidas, as ideias para trabalhar com a obra em 
sala de aula são tarefas que podem contribuir para que a viagem seja mais 

produtiva.  
 
Os participantes podem se preparar para assistir à videoconferência 

realizando as seguintes atividades:  
 

• Ler o romance Memórias de um sargento de milícias, de Manuel 
Antônio de Almeida. 

 

• Registrar comentários sobre: 
 

- a linguagem; 
- a temática; 
- as personagens; 

- os cenários; 
- o narrador; 

- a estrutura narrativa; 
- os diálogos com o leitor; 
- o humor. 

 
• Imaginar maneiras de ler e debater o romance em sala de aula. 

 
  • Relatar experiências de leitura do romance em sala de aula, que já 

tenham ocorrido. 
 
  • Registrar as informações sobre o romance encontradas em materiais 

didáticos. Em seguida, pensar em maneiras de articular as leituras críticas 
sobre a obra com as leituras realizadas pelos alunos.  
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