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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Onça-Pintada apresenta este Material Digital do Professor para 
a obra Almas da terra: Graciliano Ramos por seus personagens. Trata-se de 
uma proposta que visa contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos 
e apaixonados pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é 
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de compe-
tências e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e 
projetos que possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens 
como uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comuni-
cação com aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e 
do mundo em que vivem.

Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise 
dos textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos 
de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, 
em casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida 
escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a deci-
frar palavras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras 
possibilidades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Almas da terra 
como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em sua 
escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia comentada 
para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e 
diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto mais ricas 
e variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de aprender por 
meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e estimu-
lar as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na condição 
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formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como possibili-
dade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e à compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as matérias do currículo escolar quanto para a construção de cidadãos atu-
antes na sociedade em que vivemos.

Editora Onça-Pintada 



9

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

CARTA AO PROFESSOR

Olá, Professor(a), 

Você tem em mãos um livro inédito, que contém textos de um dos mais céle-
bres escritores brasileiros, falecido em 1953. Graciliano Ramos é o principal autor 
da segunda fase do movimento modernista, a chamada “geração regionalista”, 
de 1930, formada por um grupo que reuniu nomes importantes da literatura 
contemporânea, muito deles nordestinos, tais como José Lins do Rego, Rachel de 
Queiroz e Jorge Amado, e o gaúcho Érico Veríssimo, entre outros.

Em toda a sua vida, Graciliano Ramos publicou 16 livros, entre os quais alguns 
que se tornaram grandes clássicos da literatura brasileira: Vidas Secas, S. Bernardo, 
Angústia e Memórias do Cárcere. Também é autor de contos, memórias, crônicas e 
dois livros infantojuvenis: A terra dos meninos pelados e Alexandre e outros heróis. 

A obra de Graciliano consagrou-se por sua originalidade no modo de abordar 
dramas íntimos da população mais pobre, fruto de problemas históricos, políticos, 
econômicos e sociais de nosso país. Em uma prosa sempre concisa, intensa e, 
ao mesmo tempo, muito elegante, o autor, que atuou também como jornalista e 
editor, tornou-se conhecido como um trabalhador incansável da palavra. Escrevia 
e reescrevia seus textos, procurando chegar à síntese perfeita do que gostaria de 
expressar. Em seus textos enxutos, consegue, entretanto, transbordar crítica e den-
sidade emocional.

GRACILIANO E(M) SEUS PERSONAGENS 

Essa obra que você tem em mãos surge da cuidadosa curadoria de Januária Cristina 
Alvesibi e Leusa Araujo, duas jornalistas, escritoras e leitoras de Graciliano que selecio-
naram e reuniram trechos de livros já publicados do autor. Nesses trechos, alguns de 
seus principais e inesquecíveis personagens se apresentam — e, como você poderá 
ver, revelam toda a força, genialidade e sensibilidade de um dos maiores mestres da 
literatura brasileira.

Na Apresentação, as organizadoras esclarecem: 

Foi este Graciliano que não se referia aos seus livros pelo título, como 
conta seu filho Ricardo Ramos, mas sim pelas “almas” que inventa-
va — S. Bernardo era Paulo Honório ou Madalena; Angústia, Luís da 
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Silva ou Marina; Vidas Secas, Fabiano ou Sinhá Vitória, e assim por 
diante — quem nos inspirou a realizar esta coletânea. Ele, que é um 
dos nossos maiores autores, extremamente direto, econômico [...] 
nos deu a pista para nomear estes textos e dividi-los em blocos, que 
convidam a uma leitura do Graciliano ficcionista e memorialista. 

Esse livro, portanto, mesmo não sendo composto de textos nunca publicados 
de Graciliano Ramos, é inédito pela forma como reorganiza a prosa do autor, com-
pondo uma nova obra, na qual os leitores são introduzidos ao universo ficcional do 
“Mestre Graça”, a partir de uma “galeria de tipos”, ou seja, personagens de seus 
romances que têm a alma do escritor e, por sua vez, do povo brasileiro. 

AS ORGANIZADORAS E A ILUSTRADORA DA SELETA

Para Januária Cristina Alvesibi e Leusa Araujo, organizadoras da seleta, apai-
xonadas pelo escritor Graciliano Ramos e por seus personagens, elaborar essa 
coletânea foi um exercício prazeroso de redescoberta da obra do autor, que é um 
clássico da literatura brasileira. Ao mesmo tempo, foi uma reflexão profunda sobre 
o processo de criação de personagens, que frequentemente são figuras extrema-
mente ligadas a seus autores. Criador e criatura estão ligados umbilicalmente, mas 
no caso de Graciliano, seus personagens são ele próprio, tamanha a potência com 
a qual ele os cria e dá vida. Para as organizadoras, o encontro de Graciliano com 
seus personagens é um evento que merece ser compartilhado com os jovens lei-
tores, que adentram o universo da literatura em busca de emoções e de uma nova 
visão sobre que tipo de vivências podemos ter quando abrimos um livro. 

Catarina Bessel ilustrou a obra. E tal como ocorreu com as organizadoras, Graciliano 
e suas “almas da terra” tiveram um impacto profundo no processo criativo dessa artis-
ta plástica. Ela mesma descreve o seu percurso:

A estampa que abre o livro reproduz uma flor que se chama Diclip-

tera gracilirama Costa-Lima & Chagas. Ela é isto mesmo: uma homena-
gem de dois botânicos brasileiros ao Graciliano, já que foi descoberta 
na Reserva Biológica de Pedra Talhada, em Quebrangulo, cidade em 
que ele nasceu. É ela quem vai guiar o leitor.
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Para as ilustrações em página dupla, a ideia foi fazer uma narrativa 
complementar às narrativas selecionadas pelas organizadoras do li-
vro: uma biografia visual. O Graciliano não aparece (só no final!) e vai 
deixando pistas de que passou por aquelas páginas.

1. Quebrangulo

2. Redação do Correio da Manhã, onde Graciliano trabalhou: a 
mesa dele está ali, ele foi almoçar, os livros que escreveu mais 
ou menos naquela época estão por ali. 

3. Cárcere, que dá o tom cromático aos capítulos “Gaúcho” e 
“Um ladrão”.

4. Os amigos, os literatos, a família.

5. O Brasil do Graciliano pela vegetação e paisagem.

6. Uma estante de livros (com as referências desde Eça de Queirós 
até os autores da época e amigos). Aqui, aparecem os olhos do 
Graciliano por detrás, olhando para você. 

7. E finalmente ele aparece! Sentado à mesa, naquela posição clás-
sica, escrevendo; e do caderno saem as flores — as almas da 
terra — que abrem e fecham o livro.

Para as ilustrações das personagens, em páginas simples, em linhas 
gerais, pensei que seria mais interessante do que ilustrar a persona-
gem em si, pensar o momento/clima/objeto que cria uma atmosfe-
ra para aquela personagem e aquele trecho escolhido. O Graciliano 
consegue ter ternura, humor e um humor ácido ao mesmo tempo, é 
fenomenal!

Da experiência de cada uma delas como leitoras e autoras, seja de histórias ou de 
ilustrações, nasceu Almas da terra, e é sobre isso que elas nos contam a seguir.

Januária Cristina Alvesibi 
Uma das nossas maiores autoras infantojuvenis, Lygia Bojunga Nunes, em sua obra 
Livro define este objeto: “Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena 
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os livros me deram casa e comida.” Para mim também. Tanto, que um dia isso 
aconteceu de fato.

Eu estava lendo as obras de Monteiro Lobato na biblioteca da escola. Aos nove 
anos, apaixonei-me perdidamente pelo universo lobatiano: não imaginava mais a mi-
nha vida sem a Emília, o Visconde de Sabugosa e todos os outros habitantes do Sítio 
do Picapau Amarelo. Entretanto, como eu morava numa cidade pequena, no interior 
de Pernambuco, nem sempre era fácil obter todos os livros. Como faltavam poucos 
do Lobato para eu ler a coleção inteira, não consegui esperar que a bibliotecária com-
prasse o livro que eu queria. Resolvi pedir emprestado à minha vizinha um dos que 
estava mais ansiosa para ler: O Minotauro. Lembro-me bem do livro: encadernado, 
capa dura marrom, quase novo. Não me contive e parei ali mesmo para abri-lo. 

Tudo começava com a turma do Sítio dando-se conta de que Tia Nastácia fora 
“esquecida” na história do casamento do príncipe Codadade com a Branca de 
Neve, em que os monstros das fábulas invadiram a cena! Foi cada um por si, e 
quando viram, já de volta ao Sítio, cadê Tia Nastácia? O jeito foi realizar uma expe-
dição para resgatar a querida cozinheira! E lá se foram eles para a Grécia...

Nem fui para casa. Sentei-me na calçada e embarquei naquela viagem. Lembro-
-me vagamente de minha mãe me chamar algumas vezes: “Venha lanchar, menina! 
Venha tomar banho! Olha, vai escurecer!...” Aquele livro me deu, de verdade, casa 
e comida... 

Escureceu. E só por isso voltei para casa. Mas não consegui parar de pensar na-
queles personagens que me arrebataram. Num tempo recorde tomei banho, jantei 
e me enfiei na cama com aqueles deuses e heróis... Adormeci com o ponto final da 
história, que trouxe todo mundo de volta ao Sítio. 

Porém, de alguma maneira, parece que ainda estou lá: nunca mais consegui me 
desvincular da magia das histórias e do mistério inenarrável que ronda um autor 
às voltas com seus personagens. Foi isso que, com certeza, me trouxe até aqui. O 
labirinto do Minotauro, definitivamente, para mim, é um lugar de onde eu nunca 
consegui sair...

Para saber mais, acesse: www.entrepalavras.com.br. 

Leusa Araujo 
Fui uma criança dos “fundos”. Vou explicar melhor: mesmo tendo duas irmãs com 
quem brincar e uma rotina parecida com a de outras meninas de subúrbio, passei 
boa parte da minha infância nos fundos da casa, na garagem de papai. Uma garagem 
que, com o passar dos anos, foi criando umidade nas paredes e acumulando tralhas. 
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Lá, porém, ficava uma das maiores preciosidades daqueles tempos: a arca de livros, 
nossa biblioteca familiar. De madeira sólida, com fechadura bem desenhada, saí-
da dos contos das mil e uma noites, nossa arca de livros guardara, no passado, o 
enxoval de mamãe.

Construída especialmente para transportar os presentes de casamento do in-
terior para São Paulo, a arca bela e encerada guardava louças brancas com fios 
dourados, pratos enfeitados de flores, travessas gordas para sopa e muitos so-
nhos de casinha nova e cidade grande. Não foi culpa da arca — forte e bem aca-
bada —, garantiu mamãe, mas, sim, das primas despeitadas que embalaram de 
má vontade o enxoval. Imagine só: as louças chegaram despedaçadas! Só assim 
pude entender a origem de xícaras viúvas no armário e do nosso velho açucareiro 
sem tampa.

Encerrado o trauma do enxoval, a arca passou a receber os livros de mamãe. De 
início, bem arrumados. Depois, misturados aos pesados dicionários, volumes de 
enciclopédias, revistas de moda, trabalhos de escola, álbuns e cadernos de receita 
— todos vivendo em perfeito estado de desordem. 

Uma das minhas lembranças mais remotas era o desejo de viver sentada dentro da 
arca, para descobrir segredos. Porque desde cedo desconfiei que os livros guardavam 
coisas nunca ditas às crianças pelos adultos. Que era preciso romper o silêncio.

Mamãe me prometeu deixar, aos poucos, arrumar os volumes da coleção do 
Clube do Livro — os livros de capa fosca, parecendo papelão, e páginas de papel 
jornal. Livros daqueles que envelhecem com a gente, também cheiram mal, e cau-
sa certa aflição tocá-los com os dedos secos. 

Comecei a cuidar deles, encapar com papel manteiga e seguir na leitura, mes-
mo sem fazer a menor ideia do que pudesse ser “pussanga” ou o “grande in-
quisidor”. Quando entendi que podia estar livre, no meio de reis, de ladrões, de 
bichos perigosos, de mulheres em alcovas, de meninos malvados e pequenos 
órfãos que corriam como eu, que sofriam das mesmas dores, que sonhavam 
com lugares longínquos do atlas geográfico descomunal de páginas abertas em 
sanfona, então nunca mais conheci a solidão completa. Tudo o que eu queria, 
morando no paraíso da arca de livros, era ler imediatamente. Só temia que os 
livros acabassem.

* O texto contém trechos do conto “Iracema”, do livro Senão eu atiro e outras 

histórias verídicas, de Leusa Araujo (Editora Quelônio, 2017). 
Link para gravação de voz do conto “Iracema”, por Leusa Araujo:
https://www.dropbox.com/s/qa30urvjyefjnn3/Voz%20020%20iracema.m4a?dl=0

https://www.dropbox.com/s/qa30urvjyefjnn3/Voz%20020%20iracema.m4a?dl=0
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Catarina Bessell
Quando abro meu baú de lembranças, tiro um retrato que emoldura minha infân-
cia: meu avô, com um livro na mão, num lugar tão distante quanto aqueles aonde 
as histórias podem nos levar. Cresci sonhando em acessar esse “lugar”. Quando 
era menina, passei boas temporadas no Guarujá, no litoral paulista, e lá dormia no 
quartinho de pintura amontoado de traquitanas do meu avô. Sim, ele era pintor. 
Hoje, ao sentir o cheiro de terebintina, eu me transporto a esse tempo. Para viajar 
como meu avô, passei a ler, a começar pelos livros que ele colecionava: romances 
históricos e obras sobre política. Meu avô lia tudo sobre comunismo, mesmo sem 
ser comunista. Assim peguei gosto pelas histórias, pelas artes e pelas viagens. Tan-
to que na faculdade de arquitetura, na FAU-USP, mergulhei nos diários de viagens, 
curiosa em saber mais sobre o olhar estrangeiro no mundo. Foi nessa época que 
descobri a colagem, um jeito de inventar mundos recortando e colando pedaços 
da realidade, o que venho criando em livros, revistas e outras publicações. E se-
gui viajando; às vezes, até mais por meus universos interiores numa incursão pelo 
desconhecido. Levo comigo os livros que li, dos preferidos, Moby Dick. Meu barco 
não vai atrás de baleias, e sim do encantamento com o mundo, da transformação 
e da eterna reinvenção de si. 

Para saber mais: https://www.catarinabessell.com.

 
GRACILIANO SE REAPRESENTA PARA ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO 

Falar em Graciliano Ramos hoje é pensar em um autor clássico e em uma produção 
literária que se tornou, inclusive, leitura obrigatória em quase todos os exames 
vestibulares do país. Essa condição atual, do autor e de sua obra, muitas vezes não 
deixa de inibir — especialmente nos leitores mais jovens — o desejo e o sentido de 
se conhecer um autor brasileiro que marcou não só uma geração, como a história 
da literatura brasileira, em seu aspecto mais original. Embora talentoso desde a ju-
ventude, por contingências da vida, desviou-se da carreira de escritor — foi antes 
revisor, prefeito e chegou a ser preso durante a ditadura getulista — e somente a 
partir da escrita de um relatório financeiro (que, por acaso, caiu nas mãos de um 
editor) é que pôde revelar-se como brilhante escritor, publicando seu primeiro ro-
mance, Caetés, em 1933. 

Alagoano, filho de pais comerciantes — o mais velho de 16 irmãos —, Graciliano 
cresceu em um ambiente hostil, marcado por uma educação rígida, violenta e ins-
tável, já que, em razão da busca de seu pai por trabalhos, a família precisou mudar 
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de cidade várias vezes, passando a ver e sentir de perto as agruras das pessoas 
que passam sede e fome no Nordeste do país. Até sua morte, mesmo como um 
escritor já reconhecido, não gozou de fortuna; ao contrário, precisou, por exem-
plo, escrever Vidas Secas, seu quarto livro, em fascículos, para que, desse modo, 
pudesse receber o pagamento a cada entrega e, assim, manter em dia o aluguel 
da pensão em que vivia com sua esposa e filhos.

“Não conheço escritor tão senhor dos segredos da linguagem lite-
rária que haja padecido tanto para dominar o alfabeto”, afirma o 
pesquisador Alfredo Bosi, ao referir-se a Graciliano. (COZER, 2013)

No mesmo sentido, sua obra é fruto do trabalho árduo de um homem introspec-
tivo, observador, sensível e obsessivo pelas palavras, que procurava, na precisão 
do texto, comunicar exatamente o que via, sentia ou gostaria de evidenciar. 

Tal como nos revelam as organizadoras do livro:

Como ele mesmo fazia questão de frisar, não era um autor de “frases 
doces”, conciso, não gostava de reticências porque “é melhor dizer 
do que deixar suspenso” e nem de exclamações “porque não sou 
idiota para viver me espantando à toa”. Um escritor para quem não 
se podia escrever a palavra “algo” por ser “um crime confesso de 
imprecisão”. (p.18)

Esse rigor na escolha das palavras faz seus textos se tornarem enxutos, a ponto 
de Aurélio Buarque de Holanda, contemporâneo de Graciliano, escrever certa vez 
sobre o colega: 

Escreve quase como quem passa telegrama, pagando caro por cada 
palavra. (apud Candido, 2006, p. 138). 

Essa concisão no texto, por sua vez, não elimina uma carga emocional profunda. 
Ao contrário, na precisão da escolha dos termos, Graciliano concentra uma inten-
sidade de sentimentos na escrita, em seus personagens e para o leitor. 

Tal como esclarece também Valdemar Cavalcanti, outro crítico da obra de Graciliano, 
sua forma “seca” de escrever conjuga-se com as paisagens e subjetividades escolhidas 
por ele em toda a sua obra: 
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Escritor mais próximo da aridez que da fartura, mais amigo da po-
breza que da riqueza verbal. (apud Candido, 2006, p. 135)

Vejamos, por exemplo, a abertura de “Minha irmã natural”, segundo persona-
gem/conto deste livro: 

Tínhamos feito diversas viagens à fazenda de meu avô. Naquela, a 
mais importante, demoramos três meses — e a família ganhou um 
membro, perdeu outro. (p. 31)

Em outro conto/personagem do livro, “Mãe”, Graciliano apresenta a personagem 
sob o ponto de vista do filho: 

Às vezes minha mãe perdia as arestas e a dureza, animava-se, quase se 
embelezava. Catorze ou quinze anos mais moço que ela, habituei-me, 
nessas tréguas curtas e valiosas, a julgá-la criança, uma companheira 
de gênio variável, que era necessário tratar cautelosamente. (p. 43) 

O nascimento e a morte como fatos cotidianos, a proximidade etária, mas a pouca 
intimidade com a mãe, são alguns elementos, por exemplo, que podemos eviden-
ciar nesses trechos e que são, sem dúvida, vivências comuns ao autor e entre famí-
lias brasileiras. Destacamos, por sua vez, a voz precisa de Graciliano para que esses 
fenômenos se revelem de forma literária, poética — e não meramente factual ou 
panfletária, como poderia ocorrer, já que ele era também jornalista e político.

O jogo que Graciliano Ramos constrói entre realidade e ficção, memória e criação, 
é característico do universo de um autor que sempre escolheu personagens, paisa-
gens e temáticas com os quais conviveu, reinventando-os e expondo-os a partir de 
uma criação estética muito original.

Antonio Candido, grande nome da crítica literária brasileira, intitula de “Ficção 
e confissão” (2006) sua análise sobre a obra de Graciliano, destacando essa tênue 
e sublime linha de sua prosa, desde o primeiro livro publicado pelo autor, Caetés: 

Nele, vemos aplicadas as melhores receitas da ficção realista tradicio-
nal, quer na estrutura literária, quer na concepção da vida. (Candido, 
2006, p. 19)
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Posteriormente, Candido também afirma: 

Para Graciliano a experiência é condição da escrita. (Candido, 2006, p. 82) 

Segundo Candido, ao comparar-se com José Lins do Rego, outro escritor da 
época, Graciliano comenta que admira sua capacidade de descrever com a pura 
imaginação, pois ele próprio não o faz:

Eu seria incapaz de semelhante proeza: só me abalanço a expor a 
coisa observada e sentida. Nada me interessava fora dos aconteci-
mentos. (Candido, 2006, p. 82)

Daí compreendemos que a experiência, para Graciliano, é um atrativo irresistível: 

Literatura para ele era coisa profunda, e cada um dos seus livros, de-
pois de Caetés, ou entra dolorosamente pelos problemas do espíri-
to, tirando substância do seu próprio, ou enfrenta situações cruciais 
de vida. (Candido, 2006, p. 82).

Tratando das profundezas da miséria, do capitalismo, da desigualdade social e 
do que isso, direta ou indiretamente, produz na subjetividade dos seres humanos, 
Graciliano já foi considerado também um escritor “intimista”, pois consegue, com 
sua linguagem trabalhada, sóbria e poética, construir personagens únicos e univer-
sais. Estes, como você poderá ver, com certeza despertarão a empatia dos jovens 
leitores que, normalmente, também vivem, especialmente nessa fase da vida, as 
angústias do desejo e das contingências da realidade. 

Ao falar, por exemplo, sobre Paulo Honório, personagem que inaugura a galeria 
de tipos do escritor nessa seleta, Antonio Candido afirma: 

Na obra de Graciliano Ramos há duas componentes bem marcadas 
que constituem por assim dizer o nervo da sua estrutura: uma de luci-
dez e equilíbrio, outra de desordenados impulsos interiores. A tendên-
cia dominante do seu espírito visa à primeira, e baseado nela constrói 
a expressão desataviada e parcimoniosa, a clara geometria do estilo. 
Todavia, mesmo quando ela se impõe e predomina, chegamos a sentir 
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correntes profundas de desespero, e a certos passos até desvario, 
como as que estão no fundo de um personagem tão aparentemente 
maciço quanto Paulo Honório e vão aflorando nele através das fendas 
abertas pela vida (Candido, 2006, p. 83). 

Com esse estilo e sagacidade, Graciliano acabou por tornar-se um escritor clás-
sico, que encantou em sua época e, ainda hoje, fascina os leitores: 

“Graciliano Ramos é um desses poucos escritores que continuam a nos 
repropor temas de nossa sociedade tratados com vigor e rigor estilísti-
co excepcional”, afirma Alfredo Bosi, outro importante crítico literário, 
evidenciando a potência permanente desse autor (COZER, 2013).

GRACILIANO HOJE: A VOZ DE UM ESCRITOR, LEITOR DO BRASIL

Com esse livro em mãos, você, professor(a), e seus alunos poderão adentrar o 
universo estético, crítico e profundo do autor e de sua escrita e, com isso, trazer a 
leitura para um contexto subjetivo, social e contemporâneo: que inquietações são 
essas indicadas pelos personagens aqui reunidos? Como essas inquietações estão 
presentes atualmente? Que país é esse que se revela na paisagem onde emergem 
esses personagens? Como ele está relacionado ao Brasil de hoje e ao local onde 
vive cada um dos estudantes?

Ao longo do caminho, será possível discutir as perspectivas de vida dos jovens nos 
dias atuais. Que desafios estão presentes, onde e como expressá-los, reconhecê-los? 

Com esse livro, que transformou em contos os personagens de um dos escritores 
mais fiéis à alma e à realidade humana do Brasil, será possível provocar também, 
entre os jovens, uma experiência instigante com a leitura, a reflexão sobre o lugar 
de cada um na sociedade, assim como o papel da palavra na vida, na compreensão 
e comunicação mais profunda dos fenômenos sociais e pessoais. 

Tal como afirmava o próprio Graciliano: 

Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 
fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a 
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roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no 
novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, 
duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando 
a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais 
uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. 
Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa 
lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever 
devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar 
como ouro falso; a palavra foi feita para dizer. (RAMOS, 1988, p. 77)

CADA PERSONAGEM, UM CONTO: PAULO HONÓRIO, LAURA, MÃE, 

GAÚCHO, MINSK, FABIANO, BALEIA, MEU PAI E TANTOS OUTROS...

A organização dos personagens proposta por Januária e Leusa expõe, como a 
trajetória de uma criança que chega e conquista seu lugar no mundo, uma ordem 
que se inicia com “Personagens começam a falar”, seguida de “As personagens 
tomaram conta do autor” e, por fim, “As personagens além do autor”.

O livro reúne 15 personagens, transformando trechos de livros de Graciliano Ramos 
em contos nos quais os personagens se apresentam.

O conto é uma narrativa de ficção concisa, que explora um único conflito e de-
senvolve a sua resolução. O enredo tem foco em uma situação específica. 

O escritor argentino Julio Cortázar (1974) comparou esse gênero ao movimen-
to do nocaute em uma luta de boxe, pois destaca como o conto, como narrativa 
curta, deve desencadear uma experiência que comova o leitor de modo rápido e 
impactante. Cortázar também compara o conto à fotografia, por ser um gênero 
literário capaz de selecionar e sintetizar um instante da experiência.

No caso desse livro, essas definições se aplicam perfeitamente, pois a partir do 
“retrato” de alguns dos personagens que participam e se desenvolvem nos ro-
mances do escritor, poderemos conhecê-los por um instante, um episódio — uma 
vivência especialmente marcante. 

Ótima leitura! 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

O ato de escrever exige trabalho, dedicação, persistência e reflexão. É um exercí-
cio criativo, de produção de conhecimento, expressão e comunicação. 

Desde a escrita da primeira linha até a chegada do texto às mãos do leitor, há 
muitos desafios que precisam ser vencidos: desde se alfabetizar, até definir o obje-
tivo do texto, o foco narrativo, os argumentos, o de encontrar a palavra exata para 
o que se quer dizer, revisar e buscar suas marcas de autoria e estilo. 

Realizado esse processo e finalizado o texto, o leitor, por sua vez, ao entrar em 
contato com as letras, encontrará ali novos sentidos, lerá entrelinhas, acompanhará 
(ou não) o escritor na narrativa inicialmente construída.

Na escola, os alunos vivem, a todo momento, situação semelhante. Para enfrentar 
esse desafio, tanto do ato de ler como de escrever, é muito importante o apoio dos 
professores, mediadores fundamentais nesse processo de “descoberta” do texto. 
Mesmo entre alunos do ensino médio, o desafio da leitura e da escrita também é uma 
realidade: encontrar a sua própria voz e experiência, sob e entre as linhas do texto — 
seja ele autoral, seja de outra pessoa —, é uma busca e um desafio constantes.

De acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF)1 de 2018, o analfa-
betismo funcional entre a população jovem, apesar de estar caindo desde 2003, 
revela que a quantidade dos que atingem a alfabetização consolidada, mesmo 
após concluir o ensino médio, ainda está aquém do esperado.

Entre jovens de 15 a 24 anos, que cursaram até o ensino fundamental, 48% têm 
alfabetismo em nível elementar.2 No caso dos que concluíram o ensino médio, 39% 
estão nessa categoria e entre os que têm educação superior, a taxa é de 20%. 

1 Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Inaf2018_Rela-
t%C3%B3rio-Resultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf. Acesso em 20 de novembro de 2020. 

2 Definição de alfabetismo em nível elementar: “As pessoas classificadas neste nível podem 
ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e compreendem textos de média 
extensão, localizam informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, 
resolvem problemas envolvendo operações na ordem dos milhares, resolvem problemas 
envolvendo uma sequência simples de operações e compreendem gráficos ou tabelas simples, 
em contextos usuais. Mostram, no entanto, limitações quando as operações requeridas 
envolvem maior número de elementos, etapas ou relações.” Fonte: INAF. Disponível em: 
https://ipm.org.br/inaf. Acesso em 20 de novembro de 2020. 

https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Inaf2018_Relat%C3%B3rio-Resultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf
https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Inaf2018_Relat%C3%B3rio-Resultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf
https://ipm.org.br/inaf
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Ou seja, uma grande quantidade de jovens tem dificuldades em aspectos es-
senciais para prosseguir na trajetória escolar, participar ativa e criticamente do 
mercado de trabalho e da sociedade, por não saberem, por exemplo, localizar uma 
informação específica em textos formais, como uma reportagem de jornal, quanto 
mais para se envolver e adentrar na narrativa do texto literário. 

Segundo a BNCC (2017, p. 491), em comparação com o ensino fundamental, o 
ensino de Língua Portuguesa para o ensino médio deve investir na progressão das 
aprendizagens e habilidades dos estudantes, levando em conta, especialmente, 
“o foco maior nas habilidades envolvidas na reflexão sobre os textos e práticas 
(análise, avaliação, apreciação ética, estética e política, valoração, validação crítica, 
demonstração etc.)”.

O contato com livros de literatura e a fruição literária são, nesse sentido, 
experiências fundamentais para o jovem, tanto do ponto de vista do aprofundamento 
de seu processo de multiletramento como para seu desenvolvimento pessoal, am-
pliação dos projetos de vida e de sua capacidade crítica. 

Segundo a pesquisadora Marisa Lajolo: 

É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam 
os diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e 
comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute, 
simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso a 
literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer 
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, 
alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca 
vá escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. (Lajolo, 1993, p. 106)

E, segundo a Base Nacional Comum Curricular: 

Como linguagem artisticamente organizada, a literatura 
enriquece nossa percepção e nossa visão de mundo. Me-
diante arranjos especiais das palavras, ela cria um universo 
que nos permite aumentar nossa capacidade de ver e sen-
tir. Nesse sentido, a literatura possibilita uma ampliação da 
nossa visão do mundo, ajuda-nos não só a ver mais, mas 
a colocar em questão muito do que estamos vendo/viven-
ciando. (BNCC, 2017, p. 491)
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Para o desenvolvimento das capacidades leitoras — de textos, de si, e de mun-
dos — e o aprofundamento de atividades com os multiletramentos, indicamos as 
atividades a seguir, a partir do livro Almas da terra: 

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

Antes de iniciar com os alunos a leitura do livro Almas da terra, sugerimos explorar 
as memórias literárias como um recurso ficcional e, ao longo do processo de leitura, 
os contos como uma possibilidade de rápida comunicação com os jovens leitores. 

A leitura de textos de memórias literárias e a análise dos recursos utilizados pelos 
autores podem aproximar os alunos da “voz” e do “tom” desse gênero, além de os 
estudantes poderem descobrir e experimentar as próprias histórias de vida — ou as de 
pessoas conhecidas — como fontes abundantes para a criação de um texto literário.

1. Apresente aos estudantes a escritora, pesquisadora e professora brasileira 
Conceição Evaristo, que cunhou o termo “escrevivência” para evidenciar a 
importância de uma escrita impregnada pela história pessoal, familiar, cultural 
e ancestral do autor do texto, especialmente daqueles que não tiveram suas 
histórias tradicionalmente reconhecidas e legitimadas. É possível conhecer 
mais sobre esse conceito nesse seminário especial sobre o tema, disponível 
em: https://www.itausocial.org.br/divulgacao/seminario-a-escrevivencencia-
-de-conceicao-evaristo/ (acesso em 20 de novembro de 2020). 

2. Leia com os alunos a entrevista com a autora em “Escrita e Memória em Con-
ceição Evaristo”. Disponível em: http://www.suplementopernambuco.com.br/
in%C3%A9ditos/1732-a-escrita-e-a-mem%C3%B3ria-em (acesso em 20 de no-
vembro de 2020).

3. Leia (e ouça) com os estudantes o conto “Olhos d’água”, de Conceição Eva-
risto, disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblio-
teca/nossas-publicacoes/revista/paginas-literarias/artigo/2261/olhos-dagua. 
(acesso em 20 de novembro de 2020). 

4. Coletivamente, destaque nos textos de memórias a realidade dos fatos e a 
inventividade na linguagem. Quem conta o conto? Como a escrita apresenta 
e traduz acontecimentos e também sentimentos, impressões? 

5. Assista ao filme Narradores de Javé (Eliane Caffé, 2003), em que moradores 
de um vilarejo ameaçado pela construção de uma hidrelétrica resolvem escre-
ver a sua própria história. Proponha um debate com os estudantes sobre a im-
portância de ouvir e registrar os mais variados grupos e pontos de vista sociais. 

https://www.itausocial.org.br/divulgacao/seminario-a-escrevivencencia-de-conceicao-evaristo/
https://www.itausocial.org.br/divulgacao/seminario-a-escrevivencencia-de-conceicao-evaristo/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/paginas-literarias/artigo/2261/olhos-dagua
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/paginas-literarias/artigo/2261/olhos-dagua
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ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Especialmente no ensino médio, sabemos que, em muitos casos, a abordagem 
da literatura, especialmente dos clássicos, orbita os exames vestibulares, que tra-
dicionalmente exigem um entendimento muito específico da obra literária. Nesse 
sentido, é comum “trabalhar” a literatura em sala de aula de modo mais técnico, 
com uma função mais pedagógica e utilitarista, e menos como fonte de prazer e 
fruição do texto. 

Esse livro de Graciliano Ramos, organizado por Januária e Leusa, é uma oportu-
nidade para que os estudantes sejam introduzidos à linguagem e às temáticas de 
Graciliano por meio de uma outra experiência: um novo livro, com projeto gráfico 
bastante convidativo e apresentado por seus variados personagens — homens, 
mulheres, jovens, velhos e até animais. 

É interessante notar a trajetória das ilustrações, que perfazem um caminho de 
descoberta do escritor Graciliano Ramos. Repare que ele só aparece mesmo no 
final do livro. Nas ilustrações de aberturas, ele deixa rastos, pistas, mas não o co-
nhecemos. Por sua vez, vamos desvelando seus personagens, que dizem muito 
dele mesmo.

Ao longo dos capítulos, surgem desenhos, traços, objetos, paisagens, pistas do 
que Graciliano viu, viveu, vestiu, sentiu, passou e deixou em seus personagens. Ra-
biscos, óculos, fotos, inundam o texto como uma mesa de trabalho desorganizada, 
em que o autor, em processo de criação, se utiliza dos elementos de seu entorno, 
ao mesmo tempo que passa a transformá-lo. 

1. Por se tratar de um livro de contos — ou seja, textos não muito longos —, escritos 
em primeira pessoa em sua maioria, é possível fazer leituras compartilhadas, 
em voz alta, intercalando a voz do professor com as dos próprios estudantes.

2. É possível, para isso, mexer no modo tradicional da sala de aula, abrindo mão 
das fileiras e fazendo círculos, por exemplo, tornando esse momento de lei-
tura e encontro com o autor e os personagens mais descontraído. 

Se a leitura de um texto de outra época pode, inicialmente, gerar resistência, seja 
pela linguagem, pelo ritmo do texto ou pela temática, é preciso fazer o máximo para 
que ele encontre interlocução com os leitores de hoje. Marcelino Freire, escritor con-
temporâneo, refletindo sobre a experiência de leitura literária na escola, afirma que 
“se o aluno vivencia essa leitura em sala de aula, ele sente que o professor é um com-
panheiro e não alguém que exige respostas para perguntas” (Freire, 2018, n.p.).
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Ao ler o texto em voz alta, como imaginam a voz, a entonação, o olhar, a posição 
do corpo de cada um dos personagens? Poder se colocar no lugar de cada um de-
les, “sentir na pele” o texto, é muito importante para que a experiência da leitura 
e da escrita — em seus diferentes usos, ambientes, intensidades e necessidades 
— possa se consolidar como uma prática efetiva dos jovens. 

Em lugar de ler o texto de um autor, ainda mais de um clássico, como a palavra 
“do outro”, possibilitamos, com isso, que os estudantes encontrem a voz do escri-
tor e a sua própria voz em Graciliano.

3. Proponha aos alunos que entrevistem pessoas de sua família ou comunidade, 
perguntando-lhes, por exemplo, que primeiras lembranças têm de sua infância. 
É possível também pedir-lhes que compartilhem fotos ou objetos significativos 
da memória familiar. A ideia é que, a partir dos fatos relatados ou dos objetos 
compartilhados, os estudantes possam escrever um texto como se fossem, eles 
próprios, os autores daquela lembrança. Como narrariam esse episódio em pri-
meira pessoa? O que poderiam acrescentar ao texto para que a experiência se 
torne mais poética, intensa, precisa e compreensível para o leitor? 

4. Os textos serão lidos em voz alta, comentados em sala de aula e poderão 
compor um livro de contos e memórias da sala.

Nesse processo, como é possível observar, os alunos poderão aprofundar sua 
experiência de escuta, interpretação e reconhecimento das marcas da oralidade e 
da escrita, compondo um trabalho de recriação de linguagens e, ao mesmo tem-
po, familiarizando-se com o gênero do conto e das memórias literárias.

Nesse exercício, é fundamental também que os estudantes sejam estimulados a 
voltar ao próprio texto, relendo-o e reescrevendo-o quantas vezes sentirem neces-
sário, para que a escrita se aproxime da experiência que cada estudante gostaria 
de evocar, construindo uma relação criativa e significativa com o ato de escrever.

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Ao nos propormos a apresentar a literatura de uma maneira mais livre para os estu-
dantes de ensino médio, precisamos entender a participação deles de outro modo 
também. A professora e escritora norte-americana Bell Hooks (2013) nomeia de 
“comunidade de aprendizado” o espaço seguro e acolhedor em que a participa-
ção de estudantes e educadores é valorizada. Isso significa, na prática, que preci-
samos compreender que cada fala ou silêncio dos alunos influencia a dinâmica da 
sala de aula e, à sua maneira, contribui para a aprendizagem individual e coletiva. 
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Nessa comunidade de aprendizado, tal como os personagens de Graciliano nos 
inspiram, todas as falas devem ser escutadas e contextualizadas, coletivamente 
compreendidas: ou seja, é muito importante incentivar e acolher outros e novos 
pontos de vista para uma compreensão mais complexa e sensível da realidade, 
além de criar um ambiente em que todos se sintam confortáveis para falar.

Nesse sentido, a BNCC afirma ser importante que os estudantes possam: 

(EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições 
orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, 
rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, re-
pentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria 
autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e micror-
roteiros, videominutos, playlists comentadas de música etc.) 
e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes 
práticas culturais de seu tempo. (BNCC, 2018, p. 525)

Assim como é esperado que possam: 

analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras 
de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo mo-
mento histórico e de momentos históricos diversos, explo-
rando os modos como a literatura e as artes em geral se cons-
tituem, dialogam e se retroalimentam. (BNCC, 2018, p. 525)

1. Para que os estudantes possam se aprofundar em outros gêneros textuais e 
na compreensão sobre a importância e atualidade da abordagem e dos per-
sonagens de Graciliano, leia a versão em quadrinhos de Vidas Secas (Branco; 
Guazzelli, 2015). Pode ser o livro na íntegra ou trechos.

2. Leia a entrevista com o ilustrador da adaptação em quadrinhos, Eloar Guazzelli, 
sobre os motivos que o levaram a propor essa nova abordagem da obra. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-
e-arte/2015/08/19/interna_diversao_arte,495149/vidas-secas-em-quadrinhos-
preserva-ideia-do-autor-do-classico.shtml (acesso em 20 de novembro de 2020). 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/08/19/interna_diversao_arte,495149/vidas-secas-em-quadrinhos-preserva-ideia-do-autor-do-classico.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/08/19/interna_diversao_arte,495149/vidas-secas-em-quadrinhos-preserva-ideia-do-autor-do-classico.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/08/19/interna_diversao_arte,495149/vidas-secas-em-quadrinhos-preserva-ideia-do-autor-do-classico.shtml
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3. Proponha uma conversa com os alunos sobre a linguagem “enxuta” de Graci-
liano, comparando a nova obra proposta pelo quadrinista com os trechos se-
lecionados em Almas da terra: os quadrinhos realizaram ainda maior síntese 
no texto? Como a imagem — e a relação entre texto e imagem — otimiza a 
compreensão da “alma” de personagens e paisagens criados por Graciliano? 

4. Depois proponha que, em grupos, os estudantes pesquisem se há uma relação 
entre Graciliano e os poetas dos slams, cordéis, saraus da periferia atuais. O 
que eles têm em comum? Quais são os personagens destacados, os sentimen-
tos evocados, o que revelam (ou insinuam) da sociedade, tanto da época de 
Graciliano quanto da atual? O que, ainda hoje, faz originar esses personagens, 
sentimentos e essa necessidade de expressão? Essas e outras perguntas podem 
contribuir para que a leitura de Almas da terra dialogue com os anseios da ju-
ventude de hoje, tal como outros textos literários da atualidade. 

Sugestão de material de apoio:

https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-03/65-anos-sem-gracilia-
no-ramos-ele-continua-atual-diz-neto (acesso em 20 de novembro de 2020). 

5. Proponha um sarau cultural na escola, com textos autorais dos alunos ou de 
escritores escolhidos pelos alunos. Para aproximá-los da cultura dos saraus, 
apresente o vídeo: “Pedagogia do sarau: arte, cultura, educação” (2019). Dis-
ponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uu3_tt-UoD4 (acesso em 20 
de novembro de 2020).

https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-03/65-anos-sem-graciliano-ramos-ele-continua-atual-diz-neto
https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-03/65-anos-sem-graciliano-ramos-ele-continua-atual-diz-neto
https://www.youtube.com/watch?v=uu3_tt-UoD4
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

“Minhas personagens não são seres idealizados, e sim homens que eu conheci”, afir-
ma Graciliano Ramos na abertura do livro. Confirma assim essa habilidade de criar 
personagens e ao mesmo tempo, através deles, de reencontrar brasileiros e brasilei-
ras de tempos antigos — e, como poderemos ver, de tempos ainda tão atuais.

Por meio de seus personagens e de textos que estão, em sua maioria, narrados 
por eles próprios, ou seja, em primeira pessoa, Graciliano cria uma ficção que se 
confunde com a própria memória do autor, revelando um universo de pessoas, 
vivências, sentimentos, dilemas, situações que dão conta de descortinar o ser hu-
mano em sua beleza e em seu mistério — e, ao mesmo tempo, o cenário histórico 
e social que os produz.

Em Graciliano Ramos e a história da República, Sandes (2011) afirma:

Os personagens de Graciliano flertam com a história. Não a história 
dos historiadores tradicionais, incapazes, na perspectiva do escritor, 
de alcançar o homem em sua verdade nua e crua. A ficção de Graci-
liano persegue a nudez e a crueza do homem como forma de confe-
rir sentido ao mundo.

No mesmo sentido, é possível verificar que, no catálogo de comemoração dos qui-
nhentos anos da chegada dos portugueses no Brasil, Graciliano Ramos é colocado, ao 
lado de Joaquim Nabuco, Oliveira Viana, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, 
Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes no “honorífico e abrangente título de intérprete 
do Brasil” (Silva Filho, 2010, p. 20). Nele, o escritor alagoano aparece fazendo parte de 
um grupo definido como “mostra de 11 livros da mais pura ciência nacional” (idem).

Antonio Candido, em Ficção e confissão (2006),faz uma reflexão igualmente im-
portante sobre o autor: 

[...] no âmago da sua arte há um desejo intenso de testemunhar so-
bre o homem, e tanto os personagens criados quanto, em seguida, 
ele próprio, são projeções desse impulso fundamental, que constitui 
a unidade profunda de seus livros. (2006, p. 103)

Os autores e exemplos citados revelam como a obra literária e os personagens 
criados por Graciliano Ramos são, em si, também um testemunho da realidade his-
tórico-social e cultural brasileira. 
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Tal como afirma Júnior (2012, p. 8):

Elemento emblemático da atual Região Nordeste, a seca em Graciliano 
atinge limites poético-literários sem precedentes, “contaminando” 
todo o enredo: para além da linguagem, também ela seca e rústica, a 
condição climática influencia na corrosão das almas dos personagens, 
modulando e lapidando os seus espíritos.

Compreender melhor esse período, seus desafios e suas complexidades, tanto à 
época como nos dias de hoje, poderá ser um excelente percurso para trilhar com os 
estudantes nas áreas de história, geografia e sociologia.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

1. Proponha um ciclo de filmes e debates sobre a obra de Graciliano Ramos e suas 
adaptações para o cinema: Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963, classifi-
cação livre), S. Bernardo (Leon Hirszman, 1972, classificação 10 anos) e Memórias 
do cárcere (Nelson Pereira dos Santos, 1984, classificação 14 anos). 

2. Após assistir aos filmes, peça que os alunos façam uma pesquisa sobre Gracilia-
no Ramos: quem foi, onde viveu, de onde retira suas histórias e personagens? 
Em grupos, discuta as personagens e paisagens de Graciliano que mais cha-
maram a atenção dos alunos nos filmes e por quê. Enfatize a observação dos 
cenários, da composição dos figurinos, se há sotaques, modos de falar especí-
ficos de uma região.

3. Em grupos, os alunos devem pesquisar o momento histórico em que viveu 
Graciliano e quais eram as tensões colocadas no país da época. Quem eram 
os outros escritores contemporâneos a ele? Como essas tensões estavam co-
locadas no cenário artístico? Pesquise outros escritores e artistas presos por 
questões políticas da mesma época de Graciliano Ramos. Por exemplo, a dra. 
Nise da Silveira, também alagoana como Graciliano, importante psiquiatra, foi 
também presa em Ilha Grande (RJ) na mesma época.

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

A partir do estudo sobre os desafios do contexto histórico e social do Brasil dos 
anos 1930, estimule os alunos à reflexão sobre as experiências coletivas colocadas 
nas narrativas de Graciliano e que aspectos individuais e atemporais concernentes 
ao ser humano poderiam ser identificados nos personagens do autor. 
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No campo político, o período é marcado pela revolução que instaurou o governo 
antioligárquico de Getúlio Vargas, seguida pela ditadura do Estado Novo, entre os 
anos de 1937 e 1945. No campo socioeconômico, surgiam as primeiras grandes 
indústrias no país, apresentando um crescente processo de urbanização. As corren-
tes migratórias nordestinas acompanharam a demanda de trabalho do crescimento 
econômico do país. Essa imagem de retirante, portanto, é simbolicamente rica e 
complexa, acompanhando a identidade do nordestino até os dias atuais. 

1. Aprofunde com os alunos o estudo sobre o período histórico, econômico, 
político e social do Brasil dos anos 1930. 

2. Leia os contos procurando contextualizar as paisagens externas e internas 
subjacentes às narrativas.

Sugestão de material de apoio: “Vidas Secas denuncia o descaso social e a explo-
ração humana.” Disponível em: https://jornal.usp.br/cultura/vidas-secas-denuncia-
-o-descaso-social-e-a-exploracao-humana/ (acesso em 20 de novembro de 2020).

3. Divida os alunos em grupos. Cada um trabalhará um conto/personagem, procu-
rando compreendê-los na paisagem e no contexto histórico da época. Os alu-
nos devem ser estimulados a justificar suas análises. Que relações reconhecem 
entre os personagens e o ambiente em que vivia o escritor? Por quê? 

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Depois do mergulho na obra e no contexto histórico e social do Nordeste e do Brasil 
nos anos 1930, os estudantes devem ser estimulados a pesquisar sobre a arte como 
forma de compreensão, contestação, testemunho e/ou denúncia das questões do país. 
O professor de Artes poderá auxiliar na pesquisa e na condução da atividade, princi-
palmente apresentando-lhes artistas das artes plásticas, música e dança. Por exemplo: 

1. Os alunos devem pesquisar na internet e na biblioteca da escola sobre o 
Movimento Modernista de 1922, no Brasil, seus principais objetivos, realiza-
ções e consequências para o país, até os dias de hoje.

2. Em grupos, os alunos devem identificar as principais personalidades do 
Modernismo. Quem eram os escritores, artistas, intelectuais envolvidos em 
cada fase do movimento? Faça uma pesquisa sobre a biografia desses artis-
tas e analise as relações entre sua vida e obra.

3. Realize uma exposição sobre os personagens do Modernismo, com sua biogra-
fia e uma leitura compartilhada de seus textos e obras.

https://jornal.usp.br/cultura/vidas-secas-denuncia-o-descaso-social-e-a-exploracao-humana/
https://jornal.usp.br/cultura/vidas-secas-denuncia-o-descaso-social-e-a-exploracao-humana/
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APROFUNDAMENTO

No trabalho com literatura, é importante deixar que os alunos façam associações 
entre os textos, os personagens e as suas histórias pessoais e a de seus familiares 
e conhecidos. É comum que alguns estudantes gostem do livro, se identifiquem, 
enquanto outros passem a criticar. O debate entre os diferentes pontos de vista 
é fundamental para a experiência reflexiva. As práticas com leitura literária que 
ocorrem na escola, em alguns casos, oferecem poucas possibilidades de expressão 
da subjetividade dos estudantes, que geralmente precisam responder a perguntas 
muito objetivas sobre interpretações já dadas sobre os textos. Nesse contexto que 
propomos, é importante promover momentos em que a literatura possa ser senti-
da, incorporada, debatida, criticada, vivenciada.

Nota-se como a BNCC traz à tona as noções de “leitura literária” e de “forma-
ção de leitores”, em vez do conceito de “ensino de literatura”. Isso se dá porque 
“ensino pressupõe um professor, uma figura de autoridade que pode transmitir um 
‘saber correto’ sobre a literatura, enquanto os outros termos supõem um leitor, um 
sujeito, que participa ativamente do ato da leitura e da construção de sentidos” 
(Rocha, 2020). 

Essa mudança, segundo Rocha (2020) evidencia justamente a “ironia de que há 
muito tempo existe uma exclusão do leitor nas práticas educacionais” e, sabemos, 
é urgente transformar essa realidade.

No caso desse livro, é interessante observar como as organizadoras, Januária e 
Leusa, escreveram um outro livro a partir das muitas partes de outros livros escritos 
por Graciliano Ramos. Nesse sentido, é possível notar e explorar com os estudan-
tes a percepção de que um livro sempre pode ser “muitos livros” e isso se rela-
ciona, justamente, com as diferentes leituras que fazemos dele. É sempre possível 
“reescrever” um livro, colocando ali o nosso olhar e a nossa experiência pessoal 
em diálogo com o texto. 

De acordo Antonio Candido (1976, p. 25), a literatura “é um sistema vivo de 
obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e só vivem na medida em 
que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a”. 

Roger Chartier, outro grande pesquisador das práticas de leitura, reafirma esse fe-
nômeno, evidenciando como o leitor apreende o texto através “de suas próprias re-
ferências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais” (Chartier, 2001, p. 20), ou 
seja, as referências do leitor se integram ao texto nesse processo de entendimento.

Jean-Marie Goulemot (2001), em “Da leitura como produção de sentidos”, tam-
bém acrescenta que, no ato da leitura, não só a experiência vivida pelo leitor é 
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evocada, mas também a memória relativa às outras leituras passadas e às mais 
diversas experiências culturais experienciadas no decorrer da vida.

O leitor, segundo Goulemot (2001), ao ler e “escutar” a obra — sentir o seu 
chamado e passar a penetrar as linhas e entrelinhas do texto —, é seduzido de tal 
forma que se encontra em uma experiência tão intensa, que pode ser comparada 
com a do próprio autor ao escrever.

No processo de leitura do livro Almas da terra, o objetivo principal deve ser de 
que os alunos conheçam, se reconheçam e possam recriar esse profundo universo 
de personagens de Graciliano. Um encontro “de almas” entre leitor, texto, autor e 
personagem que, sem dúvida, transformará a todos e contribuirá para o processo 
de formação integral dos estudantes e, por sua vez, de nosso país.

Tal como afirma Thiago Mio Salla, pesquisador da obra de Graciliano Ramos: 

Para além das exigências da prova, a expectativa é de que o 
vestibulando se deixe fascinar pela beleza do texto de Graciliano, 
que, tal como um artesão meticuloso, vai esculpindo e colocando 
em sequência os quadros da vida de Fabiano, de Sinha Vitória, da 
cachorra Baleia, dos meninos... (apud Kiyomura, 2018)
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. O site oficial do escritor Graciliano Ramos. Disponível em http://graciliano.com.
br/site/ (acesso em 20 de novembro de 2020).

O site apresenta a biografia, resenha das obras, reportagens e informações sobre 
a vida e a obra de Graciliano Ramos. 

2. Filmes que têm obras de Graciliano Ramos como base: 

• Memórias do cárcere (Nelson Pereira dos Santos, 1984) 
• S. Bernardo (Leon Hirszman, 1972)
• Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963)

São adaptações para o cinema de livros clássicos de Graciliano, com grandes dire-
tores e artistas brasileiros no elenco. 

3. Programa Entrelinhas: Graciliano Ramos e Antonio Candido. Disponível em: 
https://tvcultura.com.br/videos/10530_graciliano-ramos-e-antonio-candido-entreli-
nhas-25-09-2011.html (acesso em 20 de novembro de 2020). 

Programa especial sobre o autor, com entrevistas com Antonio Candido comen-
tando passagens da vida e obra de Graciliano Ramos. 

4. Série de vídeos da Festa Literária de Paraty (Flip) 2013: “Homenagens a Gra-
ciliano Ramos”: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vd2YkGgNcfY 
(acesso em 20 de novembro de 2020).

Em 2013, Graciliano Ramos foi o autor homenageado da Flip. Na página oficial do 
evento, é possível encontrar mais de dez vídeos curtos com artistas e pesquisadores 
lendo trechos da obra de Graciliano e comentando sua relação com o texto e o autor. 

5. “Gente firme”. Resenha disponível em: https://www.quatrocincoum.com.br/br/
resenhas/e/gente-firme (acesso em 20 de novembro de 2020).

Em livro de ensaios, Nuno Ramos recorre a Graciliano Ramos, Oscar Niemeyer e 
Caetano Veloso para tentar explicar o Brasil atual.

6. Ocupação Conceição Evaristo. Disponível em: https://www.itaucultural.org.br/
ocupacao/conceicao-evaristo/escrevivencia/?content_link=2 (acesso em 20 de no-
vembro de 2020).

Registro virtual da exposição sobre a escritora Conceição Evaristo, com trechos de 
sua obra lidos pela própria autora, comentários e entrevistas de convidados e infor-
mações sobre o conceito de “escrevivência”. 

7. Nise da Silveira (Roberto Berliner, 2015)
Filme sobre a psiquiatra, conterrânea e contemporânea de Graciliano Ramos, que 

também foi presa durante a ditadura do Estado Novo, no Brasil. 

https://tvcultura.com.br/videos/10530_graciliano-ramos-e-antonio-candido-entrelinhas-25-09-2011.html
https://tvcultura.com.br/videos/10530_graciliano-ramos-e-antonio-candido-entrelinhas-25-09-2011.html
https://www.youtube.com/watch?v=vd2YkGgNcfY
https://www.quatrocincoum.com.br/br/resenhas/e/gente-firme
https://www.quatrocincoum.com.br/br/resenhas/e/gente-firme
https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/conceicao-evaristo/escrevivencia/?content_link=2
https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/conceicao-evaristo/escrevivencia/?content_link=2
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