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Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala 
de aula antes, durante e depois da leitura. Elas propõem reflexões sobre a história, 
sobre a estrutura narrativa e sobre temas interdisciplinares, para além da ficção. 

UM MERGULHO NA CIÊNCIA

Ler Júlio Verne é uma experiência de imersão no mundo da ciência. Ainda que a 
serviço da ficção, as referências científicas, solidamente embasadas, afloram a cada 
página. Em um momento preparatório para a leitura de Viagem ao centro da Terra, 
pode ser instigante e produtivo oferecer aos alunos a oportunidade de um contato 
mais direto com os elementos referidos na obra. Professores de história, geografia e 
biologia, química e física podem, então, engajar-se na orientação das seguintes ativi-
dades: a) pesquisa e organização de fichário sobre a paleontologia: definição, história, 
marcos; b) estudo de meio: museus de mineralogia ou geociências; c) elaboração de 
maquete: as camadas da Terra; d) estudo do funcionamento e utilização de instru-
mentos: bússola, termômetro, barômetro.

DEBATE SOBRE O FUTURO DO LIVRO

As falas do professor Lidenbrock no capítulo II são um ótimo pretexto para fomentar 
uma discussão sobre a materialidade do livro, despertando na turma um olhar diferen-
ciado sobre este objeto. Depois de aprender a usar o dicionário etimológico para desco-
brir a origem e significado do termo “bibliofilia”, os estudantes podem usar a internet 
para consultar alguns dos muitos sites que atualmente comercializam obras raras e co-
meçar a entender quais são as circunstâncias especiais ligadas à publicação de um livro 
que o tornam valioso. Adicionalmente, podem assistir a vídeos sobre o bibliófilo José 
Mindlin (1914-2010) e sua coleção de manuscritos, edições de obras clássicas, etc. 
Para fechar a atividade, o professor pode propor um debate sobre o caminho das mídias, 
discutindo se o livro digital pode substituir o livro impresso. Quais são as vantagens e 
desvantagens de cada suporte? 

NA COLA DOS EXPLORADORES

Axel, o narrador-personagem de Viagem ao centro da Terra, é um homem de ciências e 
incorpora com muita naturalidade ao seu relato termos como “período siluriano”, “perío-
do devoniano”, “período carbonífero” e assim por diante. Para reverter essas referências 
em conhecimento de que os alunos possam se apropriar e também para facilitar a visua-
lização do progresso dos exploradores ao longo da narrativa, o professor pode orientar a 
confecção coletiva de um grande mural onde os alunos organizem uma tabela do tempo 
geológico, relacionando cada era a seus respectivos períodos e épocas, assim como aos 
seus principais eventos estimados. O diferencial dessa tabela em relação a alguma que 
possa ser simplesmente copiada de uma fonte é que ela conterá, também, uma coluna 
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destinada ao “caminho dos aventureiros”. Assim, à medida que a turma avançar na lei-
tura, fará marcações na tabela indicando em que capítulo as personagens alcançaram 
terrenos correspondentes a quais tempos geológicos, assim como uma síntese do que 
lhes aconteceu de especial em cada ponto. Se os alunos quiserem, podem confeccionar 
bonecos representando Lidenbrock, Axel e Hans e fazê-los “caminhar” pelo mural.

O ARTESANATO DA DESCRIÇÃO

O ensino de redação muitas vezes privilegia os discursos narrativo e argumentativo em 
detrimento do descritivo, em geral considerado cansativo pelos estudantes. Contudo, 
poucos gêneros textuais se valem exclusivamente de um único tipo de discurso, e 
Viagem ao centro da Terra é um exemplo contundente de como passagens descritivas 
bem realizadas contribuem de maneira decisiva para a criação da atmosfera necessá-
ria ao bom desenvolvimento de um romance. Para estimular a prática da descrição, o 
professor pedirá para os alunos fotos de paisagens instigantes (como o Vale da Lua, na 
nossa Chapada dos Veadeiros; as grutas de Ajanta, na Índia; as cascatas de Pamukkale, 
na Turquia, ou a Caverna dos Cristais, no México). Depois, eles deverão escolher uma 
delas e descrevê-la, tomando Verne como inspiração para produzir textos precisos e, 
ao mesmo tempo, sugestivos. Procurar orientá-los a estabelecer um sentido (do geral 
para o particular, ou vice-versa), usar comparações com algo que o leitor conhece para 
levá-lo a imaginar aquilo que desconhece. Ao término da atividade, cada aluno pode ler 
seu texto para a turma, de modo que todos tenham a oportunidade de se apropriar das 
estratégias que se revelarem mais bem-sucedidas. 

ETAPAS DO PROCESSO DE ESCRITA

Provavelmente a principal tarefa do professor que trabalha com produção de texto é 
conduzir os alunos ao entendimento de que a escrita é um processo. A relação entre 
“rascunhos” e “versões finais” deve ser muito mais complexa do que a passagem a limpo 
de textos escritos a lápis. O esboço deve estabelecer uma etapa clara de planejamento, 
anterior à elaboração da primeira versão do texto, assim como técnicas de revisão e 
edição que lhes confiram maior responsabilidade em relação ao produto final. É im-
portante que o estudante mantenha uma consciência de autoria, instrumentalizando o 
olhar para registrar e manter-se em permanente estado de pesquisa e reflexão. A leitura 
de Júlio Verne é uma oportunidade privilegiada para mostrar como as referências a 
nomes de cientistas e conquistas da ciência são de tal forma caudalosas, e as teorias 
mencionadas são tão atuais em relação ao período de escrita, que é preciso reconhecer 
um autor sempre curioso, informado e ciente de que todas as áreas do conhecimento, 
sem exceção, interessam a quem escreve.

Para o exercício, ao longo do ano, o professor pode solicitar aos alunos que man-
tenham e atualizem, no máximo, a cada três dias, um bloquinho de notas com ideias 
para futuros textos. As ideias podem surgir da leitura de jornais, revistas ou outros livros, 
assim como de programas de TV, filmes, conversas com parentes ou com profissionais 
de diversas áreas.
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ATIVIDADE ESPECIAL 
Concurso de contos

Esta atividade tem como proposta unir as discussões e as atividades anteriores acerca 
de Viagem ao centro da Terra, fazendo com que os alunos reflitam ainda mais sobre a 
história, criando novas formas narrativas que tenham como base o livro lido.

PRIMEIRO PASSO No capítulo XXVII, diante da possibilidade da morte, Axel levanta 
uma instigante questão: “será que as ‘evidências científicas’ sempre orientam o pensa-
mento no sentido correto, ou elas podem nos fazer dar por certo aquilo que é errado?”. 
Tomando essa reflexão como ponto de partida, sugere-se que o professor convide a 
turma a participar do “Concurso de contos Júlio Verne”.

SEGUNDO PASSO Em uma etapa de planejamento dos contos, cada autor deve estabe-
lecer qual será o ser, ou objeto, que, na história, aparecerá em um lugar onde não se con-
siderava possível encontrá-lo. Não há limites para a imaginação: o lugar em questão pode 
ser desde uma movimentada metrópole até um sítio arqueológico submerso, ou uma es-
trela distante. O passo seguinte é definir os personagens que farão a descoberta, de onde 
eles vêm e o que os motivou. (Como a descoberta não poderia ter sido prevista, é im-
portante saber o objetivo inicial da visita e qual o impacto que a descoberta causa sobre 
a ciência.) Por fim, o narrador precisa definir o recurso de que se valerá para revelar as 
conclusões a que a ciência chegou a partir dessa redefinição de paradigmas científicos.

TERCEIRO PASSO Para que o estudante utilize, em seu conto, um local que exista de 
fato será necessária uma pesquisa. Incentive-o a coletar informações reais para que elas 
sejam incorporadas à narrativa.

QUARTO PASSO Depois de escritos, revisados e editados (as últimas duas etapas com 
a orientação do professor), os textos serão lidos para a classe. Por meio de uma votação, 
o conjunto de alunos elegerá, de acordo com os critérios de originalidade e embasamen-
to científico, os três melhores textos.

QUINTO PASSO De acordo com as possibilidades da escola, pode ser oferecido um 
prêmio para os autores dos textos selecionados. Nesse caso, uma sugestão é presentear 
cada um com um exemplar de outro título de Júlio Verne, da série Eu Leio, em home-
nagem ao patrono do concurso.nagem ao patrono do concurso.
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