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A contribuição dos portugueses para a cultura brasileira e a 

sensibilidade de Cora 

                                                                      Ataíde Felício 

 

A chegada dos navegadores portugueses ao território brasileiro em 1500 (XV), há exatos 521 

anos antes do presente (AP), marca o início da ocupação e a colonização das terras indígenas.  

Os portugueses que passaram a viver aqui no Brasil trouxeram seus aspectos culturais: língua, 

músicas, danças, religião, objetos e sua arquitetura (modo de construir) os edifícios públicos e 

residenciais, edifícios religiosos...  

A poeta Cora Coralina, conhecedora da História brasileira e pensando sobre as suas cidades 

coloniais, escreveu esse poema na Cidade de Goiás, onde nasceu. No poema a autora demonstra 

conhecimento sobre as características arquitetônicas dessas cidades históricas, muitas delas 

tombadas, isto é, consideradas como “cidades patrimoniais brasileiras”, pela UNESCO-ONU e também 

pelo IPHAN, as quais devem ser cuidadas, preservadas para que as pessoas no presente e as próximas 

gerações, conheçam as várias versões sobre a História de nosso país.  

Eis o poema! 

 

“Revejo os dias do Brasil passado 

nesta cidade autêntica no estilo lusitano. 

Nestas velhas igrejas de barroco original. 

Nestas ruas estreitas, desiguais. 

Nestas frentes vestidas de azulejos. 

Nos portais de pedra destas casas de beirais”.  

 

Cora Coralina. Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades de História podem ser entregues a mim 

pelo e-mail: quartoanohistoriaataide@gmail.com  

ou pessoalmente no Cepae na data prevista. 

 

mailto:quartoanohistoriaataide@gmail.com


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 
Textos de História IV Escala - 2020 // Roteiro 4 – 30 de abril a 31 de maio de 2021. 
 
 Tema: Cidades Históricas brasileiras 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a):_______________________________________________________4º ano _____ 

 

 

1.  Releia o poema de Cora Coralina e realize as atividades abaixo. 

 

2. O que você pensou, o que você sentiu ao ler o poema de Cora Coralina?  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Qual a relação que podemos fazer sobre o poema de Cora e o estudo que temos feito sobre as 

cidades? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Faça uma ilustração para esse belo poema de Cora Coralina.  
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CIDADES PLANEJADAS BRASILEIRAS 

 

Cidades Planejadas: Goiânia. 

 Você sabe o que é planejamento? O ato de planejar e organizar ideias para um fim maior. 

Planejamos várias coisas em nossa vida, no nosso dia a dia, como por exemplo algo que queremos 

alcançar, algo novo que queremos fazer ou aprender, ou até mesmo criar. Ao planejar pensamos: 

como será feito, o porquê, qual objetivo que temos para sua conclusão. 

Ao estudar sobre cidades, vimos que algumas cidades tiveram início por vilas diferentes das 
cidades planejadas. 

O Brasil possui diversas cidades planejadas. A concepção delas se deu em diferentes tempos 
históricos, contexto político e estilos arquitetônicos. 

 
As cidades planejadas se diferenciam das chamadas cidades “espontâneas” por partirem de 

algum projeto pré-definido. Em geral, são construídas a partir de áreas onde antes ainda não eram 
registradas. Mas já existiam vida urbana. 

As cidades planejadas surgem pensadas em campos de possibilidades aos problemas 
encontrados nas cidades espontâneas, sendo estas soluções parte de uma visão de urbanidade e 
civilização. 

No Brasil, a principal referência em cidades planejadas, é Brasília. No entanto, além da capital 
federal projetada pelo urbanista Lúcio Costa e Oscar Neymar, inaugurada no começo dos anos 60, 
algumas outras capitais também foram concebidas antes ainda de seus “nascimentos”. 

 

 

Referências: texto e pesquisa por Gregório Luiz Anaconi, e modificações por Gabriella Carmo, 

estudante e estagiária do Curso de Pedagogia FE-UFG, 2001 

Disponível em: http://44arquitetura.com.br/2017/08/cidades-planejadas-brasil-conheca. 2021 

Gregório é estudante de Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

Apaixonado por políticas públicas, urbanismo, sociedade e arquitetura. Faz parte da equipe da 

44 Arquitetura e colabora com a diversificação e interdisciplinaridade dos conteúdos. 

 

 

http://44arquitetura.com.br/2017/08/cidades-planejadas-brasil-conheca


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Textos de História IV Escala - 2020 // Roteiro 5 – 30 de abril a  31 de maio de 2021. 

 

 Tema: Cidades Planejadas-artificiais brasileiras 

Professor: Ataíde Felício dos Santos  

 Estagiária: Gabriella Carmo do Curso de Pedagogia FE-UFG, 2001 

Aluno (a):_________________________________________________4º ano ____ 

 

A partir da apresentação do texto sobre as Cidades planejadas, percebemos como pode ocorrer um 

processo de criação de cidades; com a leitura é possível analisar e discutir sobre as seguintes 

questões: 

 

 

1. Como você descreve as diferenças entre cidades espontâneas e cidades planejadas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais questões urbanas são importantes ao planejar uma cidade? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais são as vantagens urbanas apresentadas pelas cidades planejadas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

4. Desenhe uma cidade, pensando na qualidade de vida dos moradores, como: trânsito, saúde, espaço 

de lazer, espaço cultural e moradias como seria. Por Gabriella Carmo do Curso de Pedagogia/UFG. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Em nossa cidade existem lugares importantes para a história e alguns são especiais para nós. Pode  

ser uma sorveteria, a casa de nossos avós, um parque, a escola... Desenhe um mapa de seu bairro 

ou sua cidade nos mostrando seus lugares preferidos. Por Letícia Mastrella Estudante do Curso de 

Arquitetura da UFG - 2021 
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No mundo das bibliotecas: templos do saber (1) 

"A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América (EUA) tem mais de 158 

milhões de livros, fotos, gravações de 

sons, mapas e textos escritos à mão 

em 470 línguas. Inaugurada há mais 

de dois séculos, é considerada a 

maior biblioteca do mundo em 

número de itens. Está localizada na 

capital do país, Washington, e ocupa 

três prédios. A biblioteca guarda 

objetos raros, como uma tábua de argila gravada com escrita cuneiforme de mais de 4 mil 

anos antes do presente (AP). 

A Biblioteca Alexandrina não é a maior, nem a mais importante, nem a mais cara.   

Mas, inaugurada em 2002, a 

Biblioteca Alexandrina 

homenageia um dos 

importantes espaços 

dedicados ao saber no 

mundo antigo: a "Biblioteca 

de Alexandria", destruída há 

mais de 2 mil anos antes do 

presente (AP). O novo 

espaço foi construído no 

Egito, em local próximo ao 

antigo. Tem algo em torno de 

4 milhões de livros, além de milhares de manuscritos e gravações de sons e imagens. O 

espaço anterior tinha 700 mil rolos de papiro e pergaminho. A Biblioteca Alexandrina dá 

acesso ainda a bibliotecas virtuais.  



O Brasil tem uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo e a primeira da 

América Latina. A Fundação Biblioteca 

Nacional fica no Rio de Janeiro e abriga mais 

de 10 milhões de itens. O local tem uma 

história curiosa: as primeiras 60 mil peças 

chegaram ao Brasil quando a corte portuguesa 

decidiu fugir da Europa ocupada por Napoleão 

Bonaparte. Em 1810, o então príncipe-regente, 

D João VI, criou a Real Biblioteca no país. Em 

2006, foi criada a Biblioteca Nacional Digital. Algumas coleções podem ser vistas pelo site da 

Biblioteca Nacional. 

Em Goiânia há diversas bibliotecas, entre elas, a Biblioteca Municipal Cora Coralina, 

com um acervo de mais de 24 mil obras. Está localizada em Campinas e funciona em um 

prédio construído no estilo Art Déco, situado à Avenida 24 de outubro. O local recebe esse 

nome por homenagear uma das maiores escritoras nascida em Goiás, Ana Lins dos Guimarães 

Peixoto Bretas (Cora Coralina) que publicou seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Além de 

escrever contos e poesias, era uma "doceira de mão cheia". Cora Nasceu na Cidade de Goiás, 

antiga capital do estado e morreu em Goiânia em 1985, aos 95 anos. 

Criada em 1994, a Gibiteca Estadual Jorge 

Braga é um dos poucos espaços dedicados à história 

dos quadrinhos (HQ) no Brasil, A gibiteca fica localizada 

também em Goiânia, na Praça Cívica. Seu acervo conta 

com mais de 4 mil gibis cerca de 2 mil deles doados pelo 

cartunista Jorge Braga, do Jornal O Popular (o nome da 

gibiteca é uma homenagem a esse genial autor de HQ 

de Goiás)."  

Em New York-USA está localizada a menor 

biblioteca do mundo, pouco maior que uma cabine 

telefônica inglesa. Como essa biblioteca chamada de 

“Litle free Library” é minúscula, não é possível realizar 

leitura. As pessoas fazem a encomendas dos livros que 

querem ler e o funcionário leva-os em uma bolsa para 

emprestá-los, com data para devolvê-los, como ocorre 

nas bibliotecas do mundo todo.  

Em todos esses espaços do saber, há visitação pública, inclusive e, principalmente, de 

escolares, individual e/ou em grupos, geralmente a partir de agendamento. Atualmente, na 

maior parte das bibliotecas em todo o mundo, conectadas à Internet, os usuários contam com 

bibliotecas virtuais, que permitem fazer leituras, pesquisas e baixar arquivos, possibilitando, 

assim, um acesso maior ao mundo incrível das bibliotecas, que se constituem em verdadeiros 

lócus do saber e património histórico-cultural da humanidade, isto é, de cada um de nós. 

 
 
 

Fonte: Suplemento Almanaque, do Jornal O Popular, "No mundo das bibliotecas", pág. 6, em 5 de abril, de 2015. 

Os dois últimos parágrafos do texto foram elaborados pelo prof. Ataíde Felício dos Santos do Cepae-UFG- 2021. 
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1. Releia o texto: “No mundo das bibliotecas: templos do saber” e responda as 

questões a seguir: 

 

a) O que você mais chamou a sua atenção ao ler o texto?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Quais são e onde estão localizadas a maior e a menor biblioteca do mundo?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Quando e como foi fundada a maior Biblioteca do Brasil? De onde vieram os primeiros 

livros (acervo)? Que história curiosa marcou o seu início? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d) Leia atentamente o último parágrafo e comente, isto é, dê a sua opinião.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

e) Você sempre frequentou a “Biblioteca do Cepae”? O que você mais gostava de ler na 

biblioteca? Que outras atividades ocorriam na biblioteca que você gostava?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

f) Quais bibliotecas você já visitou em Goiânia? Você conhece outras bibliotecas em 

outras cidades? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1. Leia atentamente a divertida crônica: “No botequim”, de Jô Soares. 

No botequim - Interpretação de crônica 

 

 

 

 

 

 

FREGUÊS — Garçom, por favor. Eu quero um café com leite e rosquinhas. 

GARÇOM — O senhor vai me desculpar, mas não tem mais rosquinhas. 

FREGUÊS —Ah? Não tem rosquinha? 

GARÇOM — Não senhor. 

FREGUÊS — Não faz mal. Então me dá um cafezinho simples. Isso. Só um cafezinho. 

(pausa) Com uma rosquinha. 

GARÇOM — Eu acho que não me expliquei direito. Eu falei pro senhor que não temos 

mais rosquinha. Acabou toda a rosquinha. 

FREGUÊS — Ah bom. Se é assim, muda tudo. Acabou a rosquinha? 

GARÇOM  — Acabou sim senhor! 

FREGUÊS — Então me traz um copinho de leite. Leite tem? 

GARÇOM — Tem sim senhor. 

FREGUÊS — Beleza. Me traz um copo de leite. Com uma rosquinha. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-HhzOrT4P-gg/VvfVJ9XJ6hI/AAAAAAAAF5Q/-paFhOC4GLYjgck_mr0bMk2-rbJMp1kFg/s1600/rosquinhas.jpg


 

GARÇOM — Eu disse que não tem mais rosquinha! Torrada tem; rosquinha não tem! Há 

três anos que não tem rosquinha! 

FREGUÊS — Calma, o senhor também não precisa ficar nervoso. Não tem, não tem. Eu 

peço outra coisa. Eu não sou difícil pra comer. Eu tomo o que o senhor quiser. Chocolate, 

chá, sei lá. Chá o senhor tem? 

GARÇOM — Tenho sim senhor. 

FREGUÊS — Garçom, por favor. Eu quero um café com leite e rosquinhas. 

GARÇOM — Eu já disse que eu não tenho rosquinha! Faz o seguinte. Vai em outro 

boteco. Não me enlouquece. Vai em outro boteco! 

FREGUÊS — Não, pode deixar. Vamos mudar tudo. O que eu não quero é que o senhor 

se aborreça. Em vez disso me dá uma coisa que alimente mais. Totalmente diferente. 

Uma coalhada. Taí. Uma coalhada. Coalhada tem? 

GARÇOM — Tem. 

FREGUÊS — Tem mesmo? 

GARÇOM — Tem. 

FREGUÊS — Vê lá, heim? Não vai me fazer mudar o pedido de novo à toa. 

GARÇOM — Eu já disse que tem! O senhor vai querer ou não? 

FREGUÊS — Vou querer ou não, o quê? 

GARÇOM — A coalhada! 

FREGUÊS — Claro que sim. Acho ótimo. Uma coalhada (pausa). Mas não esquece da 

rosquinha. 

GARÇOM — O senhor é maluco, é? Não tem rosquinha! Não tem rosquinha! 

FREGUÊS — Tá bom, tá bom. Não precisa gritar. Traz só a rosquinha, pronto. 

FREGUÊS 2 (que está na mesa ao lado) — Escuta aqui. O senhor quer enlouquecer o 

garçom, é? Há dez minutos que eu estou ouvindo essa sua conversa doida e eu juro que 

não sei como ele está aguentando! (Para o garçom) Olha, não liga pra esse maluco não. 

Traz logo essa porcaria dessa rosquinha e manda ele embora.   

Jô Soares.  Apresentador e humorista brasileiro. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 
Textos de História IV Escala - 2020 // Roteiro 7 – 30 de abril a  31 de maio de 2021. 
 
 Tema: O prazer de ler 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a):________________________________________________4º ano _____ 

 

Olha quem apareceu novamente no Botequim?  

 

1. Releia a crônica, seja bem criativo e escreva a continuação dessa divertida história de 

Jô Soares.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Faça uma ilustração para o seu texto. 

 
 


