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Apresentação

Caro(a) professor(a),

Este material objetiva auxiliá-lo(a) no trabalho, em sala de aula, com o livro A luta contra Canudos, 
de Daniel Esteves, Jozz e Akira Sanoki. Buscamos, através dele, apresentar informações que poderão 
enriquecer sua prática pedagógica e, consequentemente, contribuir para o avanço da aprendizagem 
dos estudantes. Assim, ofereceremos, nas seções seguintes, dicas de leitura que objetivam colaborar 
para o seu aperfeiçoamento como profissional, além de orientações para a exploração da obra literária 
e propostas de atividades que você poderá utilizar no planejamento das suas aulas. 

Através deste guia, pretendemos oferecer condições para que você realize um trabalho consistente 
com o livro. É importante que você considere as propostas aqui apresentadas apenas como sugestões 
que devem ser adequadas à realidade da escola onde trabalha. Também é necessário considerar que 
a sua atuação como mediador de leitura é fundamental para o crescimento dos estudantes; não basta 
apenas deixar que eles leiam, aleatoriamente, a obra.  

Quando adotada como objeto de estudo, a literatura inevitavelmente passará por um processo de 
escolarização,1 o que não é necessariamente um problema. Para que essa escolarização seja feita de 
forma adequada, o professor precisa ter em mente que a leitura literária não deve se restringir a uma 
exploração puramente didática de um texto. É necessário permitir que a turma se aproprie da obra e 
a explore em todas as suas potencialidades, a fim de construir uma relação significativa com ela. Nesse 
sentido, faz-se importante proporcionar o manuseio do livro e a liberdade para que os estudantes se 
expressem em relação ao que foi lido. Vale ter em mente, também, que a obra literária admite várias 
possibilidades de leitura e interpretação. Por isso, é interessante que, em torno do livro lido, sejam 
propostos debates, análises, reflexões e atividades de produção textual. É sempre muito válido soltar 
a criatividade para construir propostas de trabalho diversificadas e inovadoras, que fujam aos modos 
tradicionais de exploração da leitura, focados na coleta de dados paratextuais e no preenchimento de 
fichas e questionários que não valorizam a experiência do leitor.

No contexto escolar, a literatura tem a importante função de suprir a necessidade humana de 
ficção e fantasia, possibilitando ao estudante um encontro com os outros e consigo, além da vivência 
de experiências que, de outra forma, não seriam possíveis. Portanto, a literatura é um bem simbólico 
a que todos nós, seres humanos, temos direito,2 porque ela nos põe diante de nossos próprios conflitos 
e contradições, ensinando-nos a ler o mundo com outros olhos. Ao explorar o texto literário, então, 
esteja aberto a um trabalho que demanda sensibilidade para ir além do pedagógico, ampliando as 
referências estéticas do leitor, promovendo a humanização e desenvolvendo o senso de alteridade.

1  A esse respeito, veja o artigo da professora Magda Soares: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy A. M.; 

BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, Maria Z. V. (Orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. 3. reimp. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2011. p. 17-48.
2  CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011.
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Material de apoio

Sobre a obra
A luta contra Canudos é uma história em quadrinhos que 
relata a trajetória do povoado de Canudos até a sua destrui-
ção pelo Exército brasileiro, no final do século XIX. Partindo 
de referências históricas e relatos da época, os autores 
mostram, em páginas dinâmicas, detalhadas e impactantes, 
todo o drama e a intensidade de um dos episódios mais 
marcantes da história do Brasil. A história do movimento 
popular que nasceu no país em 1896 e durou cerca de 
um ano, até ser massacrado pelo Exército, é contada em 
quatro capítulos, e cada um deles apresenta os fatos sob 
a perspectiva de uma das personagens: o peregrino, o 
guerreiro, o religioso e o inocente. Há, também, dois relatos 
de um soldado que desvendava as ideias políticas da época, 
apresentados entre os capítulos em partes denominadas 

“Interlúdios”.  A HQ retrata a pobreza da região, a simplicidade do povo e a crescente indig-
nação com a República, que se impunha através da cobrança de impostos, da celebração 
do casamento civil e da separação entre Estado e Igreja. Ao longo das páginas, os autores 
mostram a articulação popular, a resistência e o desespero dos habitantes de Canudos 
diante dos ataques militares que destruíam o vilarejo, mas não conseguiam liquidá-lo. São 
enfocados, ainda, o modo de falar do nordestino e a dureza da vida levada pelo povo do sertão.

Sobre a autoria

O roteirista
Daniel Esteves nasceu em Vila Formosa, São Paulo. É graduado em 

História pela FFLCH/USP e técnico em Desenho de Comunicação, além 
de possuir vários cursos nas áreas de roteiro e quadrinhos. Atualmente, 
trabalha como roteirista e professor de histórias em quadrinhos na escola 
HQEMFOCO. É membro do coletivo de quadrinhos PETISCO e criador da 
série Nanquim Descartável, vencedora duas vezes do HQMIX na categoria 
Publicação Independente. Editou e escreveu os quadrinhos Três tiros e dois 
otários e O Louco, a Caixa e o Homem, sendo o último o vencedor do HQMIX 
de Melhor Publicação Independente Especial. Pelo livro Km Blues, foi  
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contemplado com o prêmio ProAC de HQs. Ganhou o Troféu HQMIX 2006 de Roteirista Revelação 
e o troféu Angelo Agostini, em 2009 e 2012, de melhor Roteirista Nacional. Pelo Grupo Autêntica,  
lançou também as seguintes HQs:

         

 

Em um vídeo gravado em julho de 2016, durante os eventos Caminhos da HQ e Banca de 
Quadrinistas, na sede do Itaú Cultural, em São Paulo, Daniel Esteves fala sobre as suas influências e as 
características das suas obras. Segundo o autor, seus trabalhos demonstram uma preocupação com os 
tipos de opressão existentes na sociedade e trazem páginas com o máximo de conteúdo possível, sem 
deixar de lado uma leitura agradável e envolvente. Ele conta, também, os detalhes sobre o processo 
de produção das suas HQs e revela que é responsável pela concepção das narrativas e pela criação 
dos roteiros, contando com o apoio de desenhistas e coloristas para a produção final das obras. Em 
A luta contra Canudos, Esteves trabalhou em parceria com Jozz (ilustrador) e Akira Sanoki (colorista).

Professor(a), no link https://goo.gl/x9D3xL você consegue acessar o 
vídeo mencionado. Se possível, seria interessante exibi-lo para a turma, a 

fim de motivar os estudantes para a leitura da obra.

O desenhista
Jorge Otávio Zugliani (Jozz) nasceu em Jaú, São Paulo, em 1983. Cursou 

Design Gráfico no Mackenzie e tem pós-graduação em Design Editorial pelo 
SENAC, além de estudar na Quanta Academia de Artes. Atualmente, trabalha com 
ilustração, quadrinhos e design editorial. Foi vencedor do Troféu HQ Mix 2008 
na categoria Desenhista Revelação. Entre os seus trabalhos, destacam-se O circo de 
Lucca, Menthalos e dois volumes da Coleção Shakespeare em Quadrinhos, cujas 
capas estão reproduzidas a seguir:

No site www.grupoautentica.com.br 
você pode encontrar mais informa-
ções sobre os livros indicados neste 
guia. Estimule os seus alunos à leitura!
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O colorista
Ricardo Akira Sanoki nasceu em São Paulo, em 1983. Apaixonado pela 

arte de contar histórias, vem trabalhando com ilustração, quadrinhos e animação 
desde que se formou em Artes Plásticas pela Unesp, em 2005, e estudou na 
Quanta Academia de Artes. Possui mestrado em Linguística Geral e Semiótica 
pela USP e cursa doutorado na mesma instituição. Produziu animações para 
comerciais de TV, DVDs e curtas. Junto com amigos, criou a Revista Subversos. 
Além disso, atua como artista, publicando álbuns de histórias em quadrinhos 
e participando de eventos de pintura ao vivo. Confira outras obras em que o 
artista trabalhou:

Explorando a obra

A pré-leitura
Antes de partir para a leitura da história propriamente dita, é importante motivar os estudantes e 

aguçar a curiosidade deles a respeito do livro a ser lido. Se a escola tiver uma biblioteca, a preparação 
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para a leitura pode ser um ótimo momento para utilizá-la. Vale, inclusive, levar a turma para retirar 
o livro direto da estante. Caso isso não seja possível, pode ser interessante buscar outro espaço con-
fortável na escola, onde os estudantes se sintam à vontade. Nesse momento, é recomendável criar 
um ambiente de descontração, que favoreça a liberdade para que todos se expressem a respeito das 
expectativas para a leitura a ser realizada. Durante a pré-leitura, é importante que os alunos formulem 
hipóteses a respeito da obra. Professor, apresente o livro e, antes de abri-lo, inicie a sua exploração. 
Uma boa leitura começa pela capa!

Durante o processo de preparação para a leitura, é interessante valorizar 
a obra em sua materialidade. Incentive seus alunos a manusear o livro, 

apreciando-o como um objeto estético!

• Ao apresentar a capa do livro, chame a atenção para o título. Converse com a turma sobre o 
povoado de Canudos e a guerra nele ocorrida. Os alunos já ouviram falar a respeito? 

• Converse com os estudantes sobre a palavra “contra”, utilizada no título. O que ela pode significar 
em relação à luta ocorrida no povoado de Canudos?

• Chame a atenção da turma para as ilustrações que estão presentes na capa. O que os desenhos 
mostram? Eles podem auxiliar na criação de hipóteses a respeito da história? 

• Direcione os alunos a associar o título à ilustração da capa e estimule a criação de hipóteses a 
respeito da história presente no livro. Quem serão as personagens retratadas? Invista na descon-
tração e incentive os estudantes a se expressarem livremente!

• Leia com seus alunos o texto da contracapa, que, geralmente, tem o objetivo de atrair o possível 
leitor para o livro em questão. Chame atenção para o fato de que a história a ser lida será uma 
HQ e aproveite para conversar sobre as experiências de leitura dos alunos com esse gênero textual. 
Eles já leram outras HQs antes? Conhecem os princípios básicos de organização desses textos? 
Conhecem autores de HQs? Quais são as expectativas da turma para essa leitura?

• Direcione o olhar dos estudantes para a ilustração da contracapa e estimule a interpretação. Essas 
ilustrações permitem a criação de mais alguma hipótese em relação à obra a ser lida?

• Auxilie na identificação dos dados gerais sobre a obra, como autor e editora. Explique as funções 
desempenhadas por Daniel Esteves, Jozz e Akira Sanoki na construção da HQ. Neste momento, 
também pode ser interessante exibir o vídeo indicado anteriormente.

• Convide os alunos à leitura. Oriente-os a verificar se as hipóteses formuladas serão confirmadas 
pela história. Sinalize o fato de a HQ ser um gênero de texto em que imagens e palavras estão 
associadas na construção da narrativa, orientando a turma a fazer uma leitura integral do texto.
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A leitura
A condução da leitura depende da sua sensibilidade em relação ao grau de proficiência dos seus 

alunos. Como A luta contra Canudos é um livro denso em relação aos conteúdos históricos abordados, 
é interessante acompanhar o processo de leitura e auxiliar os estudantes nas suas dificuldades. Mas  
atenção: tenha cuidado para não inviabilizar a experiência individual dos alunos com o livro. Se julgar 
válido, estabeleça “intervalos de leitura”,3 ou seja, pausas para discutir o que foi lido até o momento. 
Esse processo auxiliará na continuidade da leitura e na compreensão da obra pelos alunos. A frequência 
e a duração dos intervalos deverão ser estipuladas observando-se o nível de maturidade da turma.

Professor(a), durante os intervalos de leitura, também pode ser inte-
ressante trazer outros textos – ou até atividades estruturadas – que 
dialoguem com a obra trabalhada. Como o livro de Daniel Esteves, 

Jozz e Akira Sanoki tem uma forte relação com o contexto histórico 
no qual a história se passa, é válido discutir, de forma mais aprofundada, 

elementos desse contexto. Esses momentos podem  
ser uma ótima oportunidade para envolver professores de mais de uma 

disciplina, como Português e História, para a  
leitura coletiva e discussão de fragmentos da obra.  

Após a leitura
Terminada a leitura, é interessante promover um momento inicial de troca de impressões a respeito 

da obra. O clima deve ser de uma discussão informal, em que os alunos sintam liberdade para com-
partilhar experiências ou opiniões.

• Inicie a conversa permitindo que os estudantes se expressem livremente a respeito da leitura 
realizada. Convide-os ao compartilhamento de impressões sobre a obra e sobre a narrativa a 
respeito da Guerra de Canudos: quais reações o contato com uma das mais violentas passagens 
da história do Brasil despertou na turma?

• Retome as hipóteses levantadas antes do início da leitura. Elas foram confirmadas?

• Promova um momento no qual os estudantes possam compartilhar conhecimentos históricos 
adquiridos ao longo da narrativa. 

• Discuta com a turma: considerando o potencial transformador e humanizador da literatura, como 
essa história afeta cada um? 

3  Para ampliar seus conhecimentos sobre esse assunto, leia: COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
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Sobre a temática, o gênero  
e a categoria

A obra A luta contra Canudos é destinada a estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental. 
Trata-se de uma história em quadrinhos (HQ) que possibilita a exploração de diferentes temáticas 
em sala de aula, dependendo dos objetivos pedagógicos a serem atingidos e do maior ou menor grau 
de maturidade da turma. As temáticas presentes no livro são adequadas à faixa etária do público-alvo 
e de interesse potencial para ele, além de dialogarem com os conteúdos históricos previstos na Base 
Nacional Comum Curricular para essa faixa de escolarização. A linguagem utilizada no texto também 
é acessível aos alunos aos quais ele se destina, sem deixar de oferecer desafios capazes de colaborar 
para o amadurecimento deles como leitores.

Sobre o gênero HQ e a tipologia narrativa
A luta contra Canudos é um livro que, para contar uma história, utiliza recursos de construção 

próprios de uma HQ. Isso significa dizer que o enredo da obra é apresentado através de uma linguagem 
específica (que mistura palavras, imagens e recursos gráficos variados) e estruturado em torno dos 
elementos básicos dos textos narrativos (narrador, personagens, espaço, tempo e enredo). Assim, em 
um estudo da obra, é importante observar todas essas características.

Explorando o gênero HQ
Para iniciar a exploração do texto, é preciso ter em mente que, nas HQs, as imagens são tão impor-

tantes para a construção da história quanto as palavras. É necessário, portanto, não apenas observá-las, 
mas também analisá-las atentamente, buscando compreender as escolhas realizadas pelos autores na 
sua construção. Nesse processo, é importante não deixar de lado o valor estético das imagens presentes 
na HQ, que também devem ser apreciadas e contempladas. 

Professor(a), folheie novamente o livro com seus alunos e estimule-os 
a analisar as imagens. Sinalize como elas são importantes para caracte-
rizar as personagens e os espaços em que a história se passa. Alerte-os, 
também, para a importância da observação dos gestos e das expressões 

faciais das personagens para a construção da narrativa.

Em relação às ilustrações, é interessante observar a seleção das cores utilizadas para as cenas e 
relacionar as escolhas do colorista ao principal espaço em que a narrativa ocorre: o sertão da Bahia. 
Para iniciar um diálogo sobre esse assunto, é possível sinalizar, para os estudantes, a força das cores 
utilizadas por Akira Sanoki e convidá-los a apontar os tons que predominam nos desenhos. Depois 
disso, vale pedir que tentem elaborar justificativas para a grande presença dos tons de amarelo, bege e 
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alaranjado. Será que eles serão capazes de relacionar esses tons ao clima árido do sertão? Conseguirão 
associar esse espaço à ideia da seca? Outra pontuação que pode ser feita diz respeito à mudança na 
paleta de cores realizada nos Interlúdios (páginas 40-41 e 52-53) que aparecem antes dos capítulos 
3 e 4. Como se pode perceber pela narrativa, essas páginas funcionam como intervalos nos quais a 
personagem Luis Machado, um tenente do Exército, aparece fazendo registros sobre sua participa-
ção na luta contra Canudos. Nessas partes da história, a opção por uma paleta de cores diferenciada, 
composta por tons “desbotados”, reforça o fato de essas passagens representarem uma “quebra” no 
enredo da história, além de conferirem um tom memorialístico à narrativa do tenente.

Ao longo da obra, é possível observar a utilização de recursos gráficos variados, como as legendas 
e os balões. É importante diferenciar esses elementos considerando as funções de cada um na 
construção da HQ. Enquanto, no texto lido, os balões têm a função de veicular as falas, as legendas 
apresentam informações importantes para contextualizar algumas ações na narrativa e promover 
a continuidade da história. É relevante, para a compreensão do enredo, perceber as indicações de 
tempo e espaço que são dadas, por meio de legendas, em várias partes do livro, como: “20 de abril 
de 1893. Vila do Bom Conselho, sertão da Bahia” (p. 5); “30 de junho de 1897. Próximo ao Arraial” 
(p. 35). Também é válido observar que, através das legendas, muitas vezes o autor antecipa fatos im-
portantes a serem apresentados em determinadas partes da narrativa, chamando a atenção do leitor 
para elas: “21 de novembro de 1896. Uauá. 1ª Expedição do Governo contra Canudos” (p. 21); “26 
de junho de 1897. Estrada de Cocorobó. 4ª Expedição do Governo. Mais de cinco mil soldados, 
fortemente armados” (p. 33).

Outro recurso característico das histórias em quadrinhos é o uso de onomatopeias (palavras que 
representam sons). Na obra lida, elas estão presentes em vários momentos, como nas páginas 11, 
21, 27, 34, 35 e 36, por exemplo. A fim de exemplificar o uso desse recurso nas HQs, é interessante 
localizar as onomatopeias no texto, analisar sua representação gráfica (letras coloridas e de formatos 
diferentes escritas com destaque nas páginas) e observar que elas conferem maior expressividade ao 
texto, tornando-o mais atrativo para o leitor.

Para finalizar a análise dos recursos gráficos presentes na HQ, é válido pedir à turma que observe, 
ao longo das páginas, a utilização do negrito em algumas palavras, expressões e frases. Sinalize a utili-
zação desse recurso como uma estratégia para enfatizar a pronúncia de determinadas partes das falas 
das personagens. Peça aos estudantes que indiquem alguns trechos nos quais tal recurso é utilizado e 
explore-os junto com eles.

Professor(a), na HQ A luta contra Canudos há algumas passagens em que 
não aparecem falas, mas que não deixam de ser de grande importân-
cia para a construção do enredo. Auxilie seus alunos na compreensão 

dessas passagens! Sugerimos a leitura das páginas 11, 26-27, 36 e 38-39. 
Também é interessante observar o crescimento do povoado de Canudos, 
representado pela quantidade de casas que vai aumentando nas páginas 

de abertura dos capítulos 2, 3 e 4.
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Explorando a estrutura narrativa do texto
O enredo de A luta contra Canudos se inicia ambientado na Vila do Bom Conselho, sertão da 

Bahia, em 20 de abril de 1893. Logo de início, ocorre a apresentação de Pajeú, um ex-soldado que, 
mais adiante, desempenhará um importante papel na defesa de Canudos. Em um diálogo com habi-
tantes da região, Pajeú conhecerá a história de Antônio Conselheiro, um peregrino que andava pelo 
sertão pregando aos pobres, e os boatos que são contados a respeito dele (“Ouvi dizê que é louco.../ 
Que ficou assim depois de matá a esposa e a própria mãe” – p. 7). A personagem recém-chegada à 
região ainda presenciará um desentendimento entre os populares e os guardas encarregados de fazer 
cumprir as leis da República, que ameaçam Conselheiro de prisão. A partir desse momento, ocorre a 
instauração de um conflito: de um lado,  Antônio Conselheiro e seus fiéis seguidores viam a República 
como um inimigo (a cobrança de impostos, muitas vezes efetuada de forma violenta, a celebração do 
casamento civil e a separação entre Igreja e Estado eram algumas de suas motivações). De outro, o 
exército nacional e seus soldados defendiam os avanços políticos que a República representava. É em 
torno desse conflito que a narrativa irá se estruturar daí em diante. A partir da construção de Canudos 
(“Pois é aqui que faremos morada! Já andei muito por este sertão. Chegou a hora de parar.” – p. 14) 
e da sua afirmação como uma comunidade independente do Estado, a tensão entre Conselheiro, seus 
seguidores e os defensores da República irá se intensificar.

As ações no texto são apresentadas através das vozes das personagens, não havendo, portanto, a 
presença explícita de um narrador ao longo dos capítulos. Nos interlúdios, porém, a narrativa assume 
o tom de um relato. Através do uso da 1ª pessoa, o Tenente Luis Machado (narrador-personagem) 
apresenta sua visão acerca dos fatos por ele vivenciados durante a Guerra de Canudos. Nesse momento, 
devido à mudança do foco narrativo, percebe-se uma maior carga de subjetividade na história.

Em relação ao tempo em que os fatos se situam, é válido observar que as ações que ocorrem no 
passado possuem uma organização cronológica, ou seja, são narradas de acordo com a ordem em que 
aconteceram. Os episódios narrados se desenrolam entre abril de 1893 e setembro de 1897, em um 
intervalo pouco maior do que quatro anos, e contam toda a trajetória do povoado de Canudos desde 
a sua construção até o momento em que foi completamente destruído. Essa forma de apresentação 
dos fatos permite aos leitores compreender melhor o tempo histórico ao qual estão vinculados, 
facilitando o estabelecimento das relações entre o texto e o contexto a que se refere.

Os espaços onde os acontecimentos narrados se desenrolam também são de grande importância 
para a construção dos textos, pois colaboram para a ambientação da história e para a criação da 
atmosfera em que ocorrem as ações. É válido observar que a maior parte da história narrada por 
Daniel Esteves se passa em espaços bem delimitados, localizados no sertão baiano, especificamen-
te no povoado de Canudos e seus arredores. Para a caracterização desse espaço, foram utilizados 
alguns elementos visuais, como os tons de amarelo, bege e laranja (que permitem a associação às 
altas temperaturas), o solo trincado (que faz referência à seca) e a vegetação (composta por espécies 
que remetem à caatinga).

Sobre as personagens presentes na história, merece atenção o fato de várias delas serem criadas 
a partir de personalidades que de fato existiram, como Antônio Conselheiro, Pajeú, João Abade, 
Tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, Major Febrônio de Brito, Coronel Antônio Moreira César 
e General Artur Oscar. Ao longo do livro, é possível conhecer um pouco sobre essas personalidades 
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e suas participações na Guerra de Canudos. Como forma de ampliar os conhecimentos sobre elas e 
melhor compreender suas ações, pode ser interessante a realização de uma pesquisa. 

Explorando os temas
A leitura da HQ possibilita o trabalho com várias temáticas, dentre as quais é possível destacar:

• Os diálogos com a história, proporcionados pelo fato de a narrativa ter como foco um im-
portante momento da história do Brasil.

• A variação linguística, considerando-se que, nas falas das personagens, o texto resgata as carac-
terísticas regionais da fala popular;

• As desigualdades sociais e a opressão das populações rurais, há tempos existentes na 
sociedade brasileira.

Através da leitura da HQ de Daniel Esteves, Jozz e Akira Sanoki, é possível que os alunos com-
preendam, de forma mais significativa, toda a história de Canudos, desde a sua construção até a sua 
destruição pelo Exército brasileiro no final do século XIX. A obra, produzida a partir de referências 
históricas e relatos da época, consiste em uma excelente ferramenta pedagógica para o diálogo com 
esse importante capítulo da história do Brasil. De forma mais pontual, é possível trabalhar, entre outros 
assuntos, algumas motivações do descontentamento dos sertanejos com a República (p. 9 e 10), a 
construção de Canudos e o seu crescimento, o episódio da madeira, que funcionou como estopim 
para a guerra (p. 19 e 20), as quatro expedições contra o povoado (iniciadas nas p. 21, 22, 24 e 33), o 
incêndio e a destruição total da comunidade (a partir da p. 57), e o alagamento de Belo Monte, em 
março de 1969, para a construção do açude Cocorobó (p. 66). Além disso, é possível abordar a parti-
cipação de algumas personalidades marcantes na história sobre Canudos, como o guerrilheiro Pajeú, 
o Tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, o Major Febrônio de Brito, o Coronel Antônio Moreira 
César, o General Artur Oscar e, claro, Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro.

Em A luta contra Canudos, as falas das personagens foram construídas de forma a caracterizar o 
povo nordestino, reproduzindo as características regionais da fala popular. Há, ao longo da narrativa,  
diversas construções que remetem a essas características, como a supressão do “r” final nas formas 
verbais, a variação de algumas regras de concordância preconizadas pela gramática normativa, além 
do emprego de palavras ou expressões mais comumente utilizadas na região em que a história é 
ambientada: “Painho é compadre do beato Paulo da Rosa...” (p. 7); “As imundícia da República qué 
nos atacá desprevenido! Vamo mostrá pra eles!” (p.11); “Levo vocês até o Vilanova e volto pra falá 
com o Conselheiro. Quero pedi a ele pro meu menino pegá em arma também” (p. 49). A presença 
de uma linguagem regional na obra pode ser uma boa oportunidade para trazer à tona a discussão 
sobre uma temática muito importante na atualidade: o preconceito linguístico, que no Brasil se 
manifesta fortemente a partir da comparação que as pessoas da classe média urbana das regiões mais 
desenvolvidas fazem entre seu modo de falar e o dos indivíduos de outras classes sociais e regiões. 
Esse preconceito, que está atrelado a razões históricas e políticas, vale-se de rótulos como “errado” e 
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“feio” para, mesmo sem nenhum fundamento linguístico, alimentar estereótipos em relação às pessoas 
de determinadas regiões ou classes sociais.4 É necessário, pois, que a escola, que há tempos funciona 
como uma agência de manutenção e difusão do preconceito linguístico e de outras formas de dis-
criminação, leve essa temática para o debate em sala de aula, com vistas à criação de uma sociedade 
mais democrática e igualitária.

Por fim, a exploração da HQ pode motivar interessantes discussões a respeito de outros temas muito 
importantes: as desigualdades sociais, a opressão das populações rurais e a luta pela terra. A 
partir da leitura, é possível observar que esses problemas já existiam desde os primeiros anos do regime 
republicano. Como a HQ mostra, a população rural tem sido vítima da opressão de latifundiários 
há séculos. Assim, é importante colocar esses assuntos em pauta, no ambiente escolar, ampliando as 
discussões iniciadas pela leitura de A luta contra Canudos e trazendo essas questões para a atualidade.

Outras propostas de atividades

Literatura e cinema
A exibição de filmes que dialoguem com a obra literária trabalhada pode ser uma ótima ferra-

menta pedagógica para apoiar o aprendizado dos estudantes. Por meio de uma linguagem audiovisual, 
muitas vezes mais atraente para os jovens, os filmes permitem novas abordagens e olhares sobre as 
discussões realizadas em sala de aula. Nesse sentido, sugerimos duas produções nacionais que podem 
ser utilizadas como forma de ampliação das discussões realizadas acerca da obra de Daniel Esteves, 
Jozz e Akira Sanoki.

Lançado em 1997 e dirigido por Sérgio Rezende, o filme Guerra de 
Canudos narra a história desse importante conflito que marcou a história 
do Brasil entre novembro de 1896 e outubro de 1897, com foco em 
um de seus grandes personagens: o pregador Antônio Conselheiro (José 
Wilker). A narrativa é centralizada em torno da família Lucena, princi-
palmente da filha Luíza (Cláudia Abreu), que larga os parentes quando 
estes decidem seguir os passos do Conselheiro. Além das personagens 
ficcionais, há figuras históricas, como Moreira César (Tonico Pereira), e 
outras personagens que ficam entre as duas categorias, como o jornalista 
interpretado por Roberto Bomtempo – uma mistura de Manoel Benício 
e Euclides da Cunha.

4  Para ampliar seus conhecimentos sobre esse assunto, leia: BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. 56. ed. São Paulo: Parábola, 2015.
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Escrito e dirigido por Jorge Furtado, A Matadeira é um documentário brasileiro de curta- 
metragem que conta a história do massacre de Canudos a partir de um canhão inglês, apelidado 
pelos sertanejos de “A matadeira”, que foi transportado por vinte juntas de boi através do sertão para 
disparar um único tiro. O curta, de 1994, foi premiado no 22º Festival de Gramado e no 11º Rio-Cine 
Festival. Através do link a seguir, você poderá encontrar mais informações sobre essa produção da 
Casa de cinema de Porto Alegre:

https://goo.gl/f7Vrd2

Literatura, música e atualidade
A profecia de Antônio Conselheiro, “O sertão vai virar mar. E o mar, sim, vai virar sertão!”, presente 

em A luta contra Canudos (p. 14) é referida na música “Sobradinho”, composta por Sá e Guarabyra 
no final da década de 1970. Para ampliar as discussões iniciadas com a leitura da HQ, é interessante 
explorar a letra dessa música (que protesta contra a construção da usina de Sobradinho no interior 
da Bahia), assim como a realização de um estudo sobre os seus compositores, importantes nomes 
da música brasileira. Usando “Sobradinho” como ponto de partida, é possível propor um trabalho 
interdisciplinar que envolva disciplinas como Ciências e Geografia, com foco no debate sobre os 
impactos sociais e ambientais decorrentes das construções das usinas hidrelétricas de Santo Antônio, 
Jirau e Belo Monte. O documentário Belo Monte, anúncio de uma guerra, lançado em 2012 e dirigido 
por André D’Élia, pode acrescentar importantes elementos a essa discussão.

Um diálogo com Os sertões,  
de Euclides da Cunha

Euclides da Cunha, que também é citado na HQ (“Chegou aqui nos últimos dias mais um jor-
nalista, este vindo de São Paulo, um tal Euclides da Cunha”– p. 53, 2º interlúdio), realmente esteve 
presente no acampamento dos soldados durante a campanha do Exército contra os integrantes da 
comunidade de Antônio Conselheiro, atuando como correspondente do Jornal Estado de São Paulo. 
Após essa experiência, Euclides lançou, em 1902, o livro Os sertões, que, devido ao seu alto valor 
histórico e literário, é considerado um texto de grande importância para a compreensão dos fatos que 
englobam a Guerra de Canudos. Como forma de ampliar o trabalho iniciado com a HQ de Daniel 
Esteves, Jozz e Akira Sanoki, pode ser interessante propor a leitura da obra de Euclides da Cunha, em 
texto adaptado ou integral, dependendo do perfil e do grau de maturidade dos estudantes.
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Orientações gerais para uma  
abordagem interdisciplinar

Uma das principais vantagens de se trabalhar as HQs em sala de aula é a aproximação do professor 
a um universo que, provavelmente, já é conhecido e apreciado pelo aluno. Isso pode tornar o aprendi-
zado prazeroso, incentivando a leitura e a escrita. Sem perder de vista o caráter lúdico dos quadrinhos, 
é possível propor aos alunos atividades que dialoguem com outras disciplinas, tendo como referência 
diversos componentes curriculares e diferentes objetos do conhecimento apontados na Base Nacional 
Comum Curricular, como:

 
• Artes: criação da parte gráfica para roteiros de HQs escritos nas aulas de língua portuguesa. 

Produção de maquetes a partir de fragmentos do livro lido. Criação e produção de book trailers 
(vídeos que tenham como objetivo a divulgação da obra A luta contra Canudos). 

• Geografia: estudo sobre a região onde ocorreu a Guerra de Canudos, com destaque para as 
características da caatinga. Pode-se discutir, ainda, a questão da seca, retratada na HQ, e seus 
impactos sobre a vida das populações por ela acometidas.

 
• História: além das discussões propostas nas seções anteriores, é possível discutir o legado de 

Canudos, com destaque para a origem do conceito de favela no Brasil (p. 66).
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