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Amor e guerra em Canudos
Lourenço Cazarré | ILUSTRAÇÕES: Christiane Costa

Carta ao(à) professor(a)
Prezado(a) professor(a),
Este material foi produzido com o objetivo de orientá-lo(a) na exploração, em sala de aula,
do livro Amor e guerra em Canudos, de Lourenço Cazarré. Buscamos, por meio dele, apresentar
informações que poderão enriquecer o seu trabalho e, consequentemente, contribuir para
o avanço da aprendizagem dos(as) estudantes. Assim, ofereceremos, nas seções seguintes,
dicas de leitura que objetivam possibilitar a ampliação dos seus estudos, além de propostas
de atividades que você poderá utilizar no planejamento das suas aulas.
Por meio deste guia, pretendemos ajudá-lo(a) a realizar um trabalho consistente com o livro.
É importante, porém, que você tenha em mente que as propostas aqui apresentadas são apenas
sugestões que devem ser adequadas à realidade em que você trabalha. Também é necessário
considerar que a sua atuação como mediador(a) de leitura é fundamental para o crescimento
dos(as) estudantes; não basta apenas deixar que eles(as) leiam, aleatoriamente, a obra.
Quando adotada como objeto de estudo, a literatura, inevitavelmente, passará por
um processo de escolarização,1 o que não necessariamente é um problema. Para que essa
escolarização seja feita de forma adequada, o(a) professor(a) precisa estar atento(a) ao fato
de 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(as) 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

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 Zélia 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.
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de dados paratextuais e no preenchimento de fichas e questionários que não valorizam a
experiência do(a) leitor(a).
E por falar em experiência… Não há como refletir sobre a formação do(a) leitor(a)
deixando de lado a dimensão do prazer que a leitura proporciona. Sem negar a importância
da exploração didática do texto literário para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas
necessárias, é preciso considerar o importante papel que a escola desenvolve fascinando
os(as) jovens leitores(as). Não basta ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar de ler. Nesse
sentido, pensar sobre as escolhas das obras que serão apresentadas aos(às) estudantes é tão
(ou mais) importante quanto as formas de se explorar essas obras. A construção de uma
experiência de leitura significativa começa por um bom texto.
Amor e guerra em Canudos, de Lourenço Cazarré, é uma obra que certamente será uma
importante aliada nesse processo de sedução para a literatura. Lançado em 2021, o livro é um
romance que nasceu a partir de várias leituras feitas, pelo autor, do clássico título Os sertões,
de Euclides da Cunha, no qual se narra a sangrenta e devastadora Guerra de Canudos, ocorrida
no interior da Bahia, entre 1896 e 1897. Com a sua obra, uma narrativa ficcional, Cazarré
visa a aproximar jovens leitores(as) da escrita euclidiana e despertar neles(as) o desejo de,
mais amadurecidos(as), lerem um dos maiores livros da literatura brasileira.
Em relação ao enredo, você encontrará uma narrativa protagonizada por uma bela garota,
inteligente e sensível, de nome Maria Guilhermina. Aos quinze anos, ela se muda com os pais
e o irmão gêmeo para Belo Monte, também conhecida como Canudos, que estava em franca
expansão. Na nova cidade, a família vivencia uma guerra sem precedentes, decorrente de
preconceito, desinformação e manipulação política, que se arrasta por quase um ano e destrói
milhares de vidas. Paralelamente a isso, a jovem Guilhermina conhece dois rapazes que se
apaixonam por ela: um poeta pernambucano e um militar inglês. Nas palavras ditas e escritas
por esses jovens, em seus sonhos, ações, emoções, certezas, dúvidas, alegrias, e tristezas,
o(a) leitor(a) acompanha o avanço simultâneo da guerra e do amor.
O escritor Lourenço Cazarré nasceu em 1953, em Pelotas, no Rio grande do Sul, e
passou a sua infância em Bagé. Há muitos anos, porém, vive em Brasília. É
Você pode lê-la
acessando o site da
jornalista de formação e escreve romances para jovens desde 1985, buscando
Editora Yellowfante:
“fugir da chatice”, segundo ele próprio, ao criar histórias movimentadas,
<https://bit.
ágeis e bem-humoradas, que poderiam ser apreciadas pelo garoto que foi
ly/3uNnyL9>. Acesso
em: 12 abr. 2021.
aos doze, treze anos. Em sua breve autobiografia, o autor afirma ter herdado
a inclinação à “lorota” do avô paterno, que vivia contando causos de tempos
antigos. Cazarré ganhou diversos prêmios, entre eles o Jabuti (Câmara
Brasileira do Livro) de 1988, com o livro Nadando Contra a Morte, e o Prêmio
Açorianos (Prefeitura de Porto Alegre) pelo melhor livro de contos, com o
título Ilhados. Ele também teve dois livros considerados Altamente Recomendáveis pela
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), Nadando Contra a Morte e A Cidade
dos Ratos: uma ópera-roque. Amor e guerra em Canudos é o seu trabalho mais recente.
Vamos conversar um pouco mais sobre a obra?
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Em sintonia com a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como um de seus principais objetivos
apresentar parâmetros e diretrizes que auxiliem você, professor(a), na tarefa de preparar
os(as) estudantes brasileiros(as) para o futuro (cf. BRASIL, 2018, p. 5). Para isso, estabelece
as aprendizagens que todo estudante do país deve conhecer ao longo da Educação Básica.
As propostas de atividades deste material digital estão em conformidade com a BNCC e
apontam, para sua consulta, as principais habilidades que podem ser desenvolvidas no decorrer
do seu trabalho com a obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um código alfanumérico cuja composição é
a seguinte:

EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de
números (13) indica que
as habilidades descritas
podem ser desenvolvidas
em qualquer série do
Ensino Médio, conforme
definição dos currículos

A segunda sequência de
letras indica a área (três
letras) ou o componente
curricular (duas letras):
LGG = Linguagens
e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
e suas Tecnologias
CNT = Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

Os números finais indicam a competência específica à qual se relaciona a
habilidade (1º número) e
a sua numeração no conjunto de habilidades relativas a cada competência
(dois últimos números).
O uso de numeração
sequencial para identificar as habilidades não
representa uma ordem ou
hierarquia esperada das
aprendizagens. Cabe aos
sistemas e escolas definir
a progressão das aprendizagens, em função de
seus contextos locais.

Sempre que desejar, acesse a BNCC a partir do QR Code ao lado e consulte
os textos que descrevem cada competência ou habilidade relacionadas nas
propostas de atividades. Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em:
21 abr. 2021.
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Propostas de atividades I
Professor(a), nesta seção, você encontrará sugestões de atividades que podem
ser desenvolvidas, principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa. Trata-se de
um conjunto de propostas elaboradas à luz da Base Nacional Comum Curricular
do Ensino Médio, visando ao desenvolvimento de habilidades previstas para essa
faixa de escolarização. Serão enfocadas, de modo especial, o desenvolvimento
das capacidades argumentativa e inferencial dos(as) estudantes, tanto por meio
da escrita quanto da oralidade. A fim de fornecer uma ideia mais precisa sobre o
trabalho que se propõe a partir do livro Amor e guerra em Canudos, as sugestões
apresentadas estão organizadas em três grandes blocos, que tratarão da préleitura, da leitura e da pós-leitura.

Pré-leitura

As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Língua Portuguesa:
EM13LP01
EM13LP10
EM13LP13
EM13LP14
EM13LP28
EM13LP45
EM13LP52

Antes de partir para a leitura da história propriamente dita, é importante
Linguagens e suas
Tecnologias:
motivar os(as) estudantes para ela e aguçar a curiosidade deles a respeito do
EM13LGG703
livro a ser lido. Se a escola tiver uma biblioteca, a preparação 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 algum outro espaço
confortável, em que professor(a) e 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(as) alunos(as) formulem hipóteses a respeito da obra. 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 os(as) alunos(as) a manusearem o livro, apreciando-o como um
objeto estético!

• Ao apresentar a capa do livro, chame a atenção para o título Amor e guerra em Canudos.
O que ele sugere a respeito da história a ser lida?
• Convide os(as) estudantes a observarem a ilustração presente na capa e discuta com eles:
` O que essa ilustração mostra?
` Que tipo de relação haverá entre as três personagens que se destacam?
` Quem serão as demais personagens, retratadas na parte inferior da capa?
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` Em que época e local, provavelmente, a história se passará? Quais elementos
permitem essa conclusão?
` O que poderão representar as letras que aparecem nas laterais, compondo o fundo da
imagem?
` Essa ilustração pode auxiliar na criação de outras hipóteses a respeito da narrativa
a ser lida?
• Direcione os(as) alunos(as) a associarem o título à ilustração da capa e estimule a criação
de hipóteses a respeito da história presente no livro. Invista na descontração e permita
que os(as) estudantes se expressem livremente!
• Comente com a turma que a história a ser lida foi escrita por Lourenço Cazarré após várias
leituras do clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha, uma das mais importantes obras da
literatura brasileira. Sinalize que Amor e guerra em Canudos, porém, não objetiva adaptar
ou recriar a obra euclidiana, mas, sim, narrar uma história ficcional que dialoga com ela.
• Explique que o enredo se desenvolverá no final do século XIX, mais precisamente entre
1896 e 1897, época em que ocorreu a sangrenta e devastadora Guerra de Canudos,
ocorrida no interior da Bahia.
` Os(As) estudantes têm conhecimentos prévios sobre esse importante fato histórico?
Se sim, o que sabem a respeito?
• Explore os paratextos. Leia com os(as) alunos(as) os textos da contracapa, que, geralmente,
têm o objetivo de atrair o(a) possível leitor(a) para o livro em questão.
` As informações encontradas confirmam as hipóteses anteriormente levantadas?
` A partir delas, as expectativas criadas para a leitura se modificam?

PARA LEMBRAR...
Todas as mensagens e os comentários acessórios que cercam o texto são chamados
de paratextos. São exemplos: prefácios, dedicatórias, apresentações dos autores,
orelhas, entre outros.

• Motive a turma a identificar informações, como ficha catalográfica e dados gerais sobre
a obra, depois explique o que é copyright e discuta a importância dos direitos autorais.
No Ensino Médio, é importante que os(as) estudantes já estejam familiarizados com os
elementos presentes em um livro e saibam lê-los adequadamente.
• Leia e discuta com os(as) estudantes o texto “Uma palavra do autor”, presente nas páginas
5 e 6, em que Lourenço Cazarré comenta a sua inspiração para a escrita da obra e cita
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outras produções ficcionais sobre a Guerra de Canudos.
` Esse texto amplia, de alguma forma, as expectativas criadas até o momento?
• Convide os(as) alunos(as) à leitura. Oriente-os(as) a verificar se as hipóteses formuladas
serão confirmadas pela história.

Leitura
Professor(a), a condução da leitura depende da sua sensibilidade em relação ao grau de
proficiência dos(as) alunos(as). Por se tratar de uma obra relativamente extensa e que dialoga
com fatos históricos ocorridos no Brasil do final do século XIX, Amor e guerra em Canudos pode
despertar algumas dificuldades de compreensão. Por isso, a sua mediação no sentido de auxiliar
os(as) estudantes nas suas dificuldades é fundamental. Mas, atenção: tenha cuidado para
não impossibilitar uma experiência individual dos(as) alunos(as) com o livro. Se julgar válido,
proponha uma leitura dialogada, na qual sejam estabelecidos “intervalos”,2 ou seja, pausas
em que ocorrerá uma discussão sobre o que foi lido até o momento. Esse processo auxiliará
na continuidade da leitura e na compreensão da obra pelos(as) alunos(as). A frequência e a
duração dos intervalos deverão ser estipuladas observando-se o nível de maturidade da turma.

Durante os intervalos de leitura, também pode ser interessante trazer outros textos –
ou até atividades estruturadas – que dialoguem com a obra que está sendo trabalhada.
Considerando as possibilidades de exploração interdisciplinar que a obra oferece, esses
momentos podem ser uma ótima oportunidade para envolver professores(as) de outra
área do conhecimento, como Ciências Humanas, em uma leitura coletiva e com
discussão de fragmentos.

Pós-leitura
1º momento: reflexão sobre a experiência
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(as) estudantes
sintam liberdade para compartilhar experiências ou opiniões.
• Inicie a conversa convidando os(as) alunos(as) a se expressarem livremente a respeito

2

Para ampliar seus conhecimentos sobre esse assunto, leia: COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto,
2006.
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da leitura realizada. Convide-os(as) ao compartilhamento de impressões sobre a obra
como um todo (incluindo seus aspectos verbais e não verbais).
` O que os(as) estudantes pensam sobre o enredo construído por Lourenço Cazarré?
Houve alguma dificuldade na compreensão? Gostaram da trama e das personagens?
` Algum ponto do enredo lhes chamou a atenção, de modo especial? Por quê?
` E das ilustrações de Christiane Costa, o que acharam? Gostaram do casamento
entre texto verbal e ilustrações?
` Como avaliam graficamente o livro?
• O que foi possível conhecer sobre o momento histórico em que se passa a narrativa? Os(As)
estudantes conseguiram identificar, no enredo, acontecimentos que se assemelham à
realidade da sangrenta guerra ocorrida em Canudos?
• Retome as hipóteses levantadas antes do início da leitura. Elas foram confirmadas?

2º momento: produções escritas e orais
Após o momento de troca de impressões acerca da obra, é interessante propor atividades
que envolvam escrita e oralidade e que visem ao desenvolvimento da capacidade argumentativa
dos(as) estudantes. Nesse sentido, e considerando as habilidades descritas, para o Ensino
Médio, na Base Nacional Comum Curricular, serão sugeridas, a seguir, duas atividades de
produção de textos, a primeira de resenhas críticas escritas e audiovisuais, e a segunda de
textos dissertativos-argumentativos no formato solicitado pelo Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM).

Trabalhando a expressão de opiniões: o gênero resenha crítica
Nesta seção, propõe-se a produção de uma resenha crítica sobre a obra literária Amor
e guerra em Canudos, primeiramente em formato escrito e, em um segundo momento,
audiovisual. Com essa atividade, espera-se que os(as) estudantes tenham a oportunidade de
expressar as suas opiniões a respeito do livro lido, utilizando argumentos para sustentá-la.
A fim de que a condução da atividade se dê de forma mais didática e significativa para
os(as) estudantes, sugere-se que ela seja executada em etapas, que serão apresentadas
a seguir.
1. Análise de resenhas críticas de livros presentes em jornais ou revistas, impressos ou
digitais, com o objetivo de compreender os aspectos estruturais e discursivos desse
gênero.

MATERIAL DIGI TAL D O P RO F ES S O R – AM O R E GU E R R A E M C A NU D OS

9

Professor(a), ao propor uma atividade de análise aos(às) estudantes, a sua atuação como
mediador(a) é fundamental. Auxilie-os(as) na identificação do texto e elabore questões
que possam direcionar os seus olhares para a compreensão do gênero em estudo. São
exemplos de questões que podem ser propostas:
à O título da resenha é coerente com o conteúdo?
à Há uma apresentação geral de dados técnicos da obra resenhada (indicação
do título, do autor, do ano de lançamento, da editora etc.)? De que modo essa
apresentação é feita no texto?
à O resenhista fez um resumo da narrativa, de forma objetiva e consistente? Se
sim, quais informações integram esse resumo?
à É possível perceber facilmente uma avaliação crítica do autor a respeito da obra
resenhada? Se sim, como se dá essa percepção?

2. Escrita de resenhas críticas da obra Amor e guerra em Canudos. É interessante que ela seja
feita após a realização das atividades de análise da obra, a fim de que os(as) estudantes
tenham mais condições de fazer uma apreciação crítica consistente. Ao construir a
proposta de trabalho que será apresentada aos(às) estudantes, é importante delimitar
as condições de produção3 (como público-alvo e objetivo do texto), pois, desse modo,
eles poderão construir um projeto de texto mais coerente com a expectativa do(a)
professor(a).

Professor(a), você já ouviu falar nos booktubers?
São pessoas que produzem conteúdos relacionados ao universo da leitura, como
resenhas e indicação de livros, bate-papo com autores, cobertura de eventos literários,
entre outros, e os publicam em canais do YouTube. Esses influenciadores digitais têm
alcançado cada vez mais popularidade entre jovens leitores(as) e exercido um papel
importante sobre as práticas de leitura deles(as). Fazendo uma pesquisa no Google
pelo termo “booktuber”, você encontrará vários canais para conhecer.
3. Após a produção, a revisão e a reescrita das resenhas sobre o livro Amor e guerra
em Canudos, os(as) estudantes devem acessar canais de booktubers para assistir às
resenhas audiovisuais publicadas, observando as suas características. Em seguida,
podem gravar as próprias resenhas, utilizando celulares, e publicá-las em um canal
criado pela turma.

3

GERALDI, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
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Exercitando a argumentação: a produção de textos no formato do ENEM
No livro Amor e guerra em Canudos, cujo enredo se situa no final do século XIX, é possível
observar a existência de uma sociedade em que predominava uma grande assimetria em
relação aos direitos dos homens e das mulheres, bem como aos seus papéis sociais. Uma leitura
atenta da obra revela vários momentos em que isso se evidencia, por meio dos diálogos que
se estabelecem entre as personagens. Um exemplo disso pode ser encontrado na página 72,
em que a mãe de Maria Guilhermina conversa com a filha sobre o desejo de abrir uma escola
em Canudos, na qual a jovem deveria ajudá-la, atuando na educação das crianças. Diante do
receio da filha, de apenas 15 anos, em relação à tarefa que lhe estava sendo designada, Dona
Quitéria afirma: “Você é uma garota que está tendo a chance de ser professora num país em
que quase todos os professores são homens”. Ainda em torno da temática da construção da
escola, é possível identificar outras falas que ilustram a posição secundária ocupada pelas
mulheres na sociedade da época. Na página 62, por exemplo, em que Hermes tenta convencer
Antônio Conselheiro a autorizar a presença de meninas na instituição que a esposa desejava
criar, observa-se o seguinte diálogo:
— Como está indo nossa escola?
Ainda não tivemos aulas — respondeu meu pai, constrangido.
— O que está faltando? Mesas, cadeiras? Livros, cadernos?
— Não falta nada, meu tio. Mas minha esposa me disse que não vai abrir
uma escola se for só para atender os meninos.
— Como assim? — perguntou o Conselheiro, mais contrariado que
surpreso.
— Quita é metida a mulher moderna. Acha que as meninas têm tanto
direito de estudar quanto os garotos.
— Pra que uma menina precisaria ir à escola? Cozinhar e costurar são
coisas que elas aprendem em casa com suas mães!
— Claro! Mas minha esposa meteu na cabeça uma ideia estranha. Ela
acha que as meninas têm de estudar porque no futuro trabalharão fora
de casa para ajudar nas despesas da família.
— Isso nunca vai ocorrer — o Conselheiro sacudiu a cabeça. — Deus não
concedeu inteligência às mulheres. Deu a elas apenas instintos animais
para que alimentem e protejam seus filhotes.
— Concordo com o senhor, meu tio, mas, se quiser mesmo deixar as meninas
fora da escola, o senhor não terá os garotos treinados em leitura. Quita é
cabeça-dura.
As passagens da obra anteriormente citadas, bem como outras em que se percebe a
presença de um discurso que nega a igualdade de direitos, capacidades e oportunidades entre
homens e mulheres, podem motivar interessantes debates em sala de aula. É possível, ainda,
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instigar os(as) estudantes a extrapolarem a obra, refletindo acerca dos avanços ocorridos ao
longo dos anos em relação à participação feminina nos âmbitos político, social, educacional
e cultural.
Desde o final do século XIX, época retratada no enredo, foram vários os direitos
conquistados pelas mulheres, que, em todo o mundo, tiveram a sua participação ampliada
nos diversos campos da vida social. Contudo, na atualidade, ainda persiste uma grande
desigualdade de gênero. No dia a dia, não são raros os exemplos, apresentados pela mídia
que corroboram a existência desse tipo de desigualdade, sabidamente estruturada a partir
de um círculo vicioso: a ausência de mulheres nas posições de poder (seja na administração
pública, sejam nas empresas privadas) acaba impedindo que haja melhorias para elas no
ambiente corporativo, na esfera pública e na familiar. A existência dessa disparidade de poder
e, consequentemente, de direitos é um tópico que pode ser explorado em uma atividade de
produção textual que vise a exercitar a produção de textos dissertativos-argumentativos
no formato cobrado pelo ENEM.
A prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio exige dos candidatos a produção
de um texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, que trata de temas que sejam
importantes do ponto de vista social, cultural, científico ou político. Nesse texto, os(as)
estudantes deverão defender uma tese (opinião a respeito do tema proposto), a partir de
argumentos consistentes, estruturados de forma coesa e coerente, formando uma unidade
textual. As produções, que devem ser escritas de acordo com a modalidade formal da língua
portuguesa, também devem apresentar uma proposta de intervenção social para o problema
tratado no texto, respeitando os direitos humanos.
Embora a avaliação das redações leve em conta as competências que devem ter sido
desenvolvidas pelos(as) estudantes durante todo o seu período de escolaridade, o Ensino Médio
é, sem dúvida, uma etapa importante na consolidação dessas competências e na preparação
dos(as) estudantes para o Exame. Desse modo, o trabalho nessa etapa de escolarização deve
focalizar o texto dissertativo-argumentativo, considerando-se os seus aspectos estruturais
e discursivos.
A partir da leitura de Amor e guerra em Canudos, pode-se propor a escrita sobre o
seguinte tema: os caminhos para a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e
mulheres no Brasil do século XXI. A análise do contexto básico da obra e suas personagens
pode ajudar na construção de interessantes argumentos para compor os textos a serem
produzidos.
A fim de tornar a atividade que aqui se propõe mais dinâmica, pode ser interessante
organizar os(as) estudantes em grupos e definir, junto a eles, recortes temáticos a serem
pesquisados e posteriormente abordados nos textos, como: a desigualdade de gênero no
mercado de trabalho, no sistema educacional, no mundo dos esportes; a violência contra
a mulher, entre outros. Trabalhando temáticas diferentes, os(as) estudantes, ao final da
atividade, poderão compartilhar oralmente as suas produções com a turma, ampliando, assim,
a discussão sobre a temática geral.
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O ENEM de 2015 teve como tema “A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade
Brasileira”, que dialoga com o da desigualdade de gênero, aqui sugerido para o trabalho
de produção textual. Durante o planejamento da atividade que você desenvolverá com
os(as) alunos(as), professor(a), vale a pena dar uma olhada na proposta de
redação desse ano do exame, bem como nos comentários feitos sobre os textos
produzidos pelos(as) candidatos(as) em resposta a ela. Essas informações podem
ser acessadas no site do INEP: <https://bit.ly/3cNuEIf>. Acesso em: 12 abr. 2021.

Propostas de atividades II
Nesta seção, há sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas
de forma interdisciplinar pelos diferentes campos do saber que compõem
a estrutura curricular do Ensino Médio, visando ao desenvolvimento de
habilidades previstas para essa faixa de escolarização. Trata-se de um
conjunto de propostas elaboradas à luz da Base Nacional Comum Curricular,
visando à ampliação da leitura realizada e à complementação do trabalho
pedagógico com a obra.

Pré-leitura
Investigando o contexto histórico da obra

As atividades propostas ao
longo desta seção objetivam
colaborar, principalmente,
para o desenvolvimento das
seguintes habilidades descritas
na BNCC:
Ciências Humanas
e Sociais:
EM13CHS101
EM13CHS104
EM13CHS501
EM13CHS502
Língua Portuguesa:
EM13LP01
EM13LP10
EM13LP27
EM13LP29
EM13LP33

Amor e guerra em Canudos, embora seja uma obra de ficção, está repleta
de representações que estão diretamente relacionadas ao momento histórico
Linguagens e suas
em que ocorreu a Guerra de Canudos. Na construção do enredo, o escritor
Tecnologias:
Lourenço Cazarré utilizou uma boa dose de imaginação para criar um
EM13LGG704
enredo do qual participam algumas personagens inventadas, como Maria
Guilhermina, João Otávio e o Tenente John Madureira Hurlington, e outras construídas com
base em pessoas que de fato existiram e desempenharam um importante papel nos fatos
históricos representados no livro, como Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, e o
general Antônio Moreira César, responsável por comandar uma expedição militar a Canudos.
Além disso, o livro ainda explora, entre outros assuntos, a construção de Canudos e o seu
crescimento, o episódio da madeira, que funcionou como estopim para a guerra, as mentiras
em torno das quais se estruturou o conflito e alguns fatos pontuais que se relacionam a
acontecimentos históricos, como, por exemplo, a Batalha de Uauá, o Combate do Cambaio
e o ocorrido no Desfiladeiro de Cocorobó.
A fim de fornecer subsídios para que os(as) estudantes façam uma boa leitura da obra
de Lourenço Cazarré, é recomendável que, antes da leitura, os(as) professores(as) da área
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de Ciências Humanas proponham atividades investigativas que auxiliem os(as) estudantes
na compreensão do contexto histórico em que a trama se desenrola. Também é interessante
levá-los a perceber as semelhanças e as diferenças da história com a realidade, considerandose as personagens e as ações que integram o enredo.
A fim de estruturar a proposta que será apresentada aos(às) estudantes, é importante
que os(as) professores(as) responsáveis pela condução do trabalho de pesquisa tenham feito
uma leitura prévia da obra, com vistas a realizar uma delimitação mais precisa dos objetivos
pedagógicos a serem atingidos, bem como das estratégias e metodologias que serão adotadas.

Para fins de organização didática, sugere-se que a proposta de trabalho a ser apresentada
aos(às) estudantes seja estruturada em etapas, que compreendam:
à levantamento de informações;
à leitura, organização e seleção dos dados;
à produção de relatório de pesquisa;
à revisão e reescrita do texto produzido, com o auxílio de um(a) professor(a);
à produção de materiais de apoio à apresentação oral (cartazes, apresentação em
PowerPoint, vídeos, banners…);
à apresentação oral para a turma;
à discussão sobre as apresentações.

Leitura
Dialogando com as artes
A Guerra de Canudos, ocorrida na Bahia entre 1896 e 1897, além de
motivar a escrita de um grande clássico literário, Os Sertões, de Euclides da
Cunha, ainda hoje continua a influenciar artistas pelo país. São muitas as
produções culturais sobre o tema, como músicas, filmes e pinturas, que vêm
sendo criadas desde o início do século XX até os dias atuais. No campo das
artes plásticas, por exemplo, é possível destacar a série de telas em estilo “naif”
(simples, ingênuo), criada pelo artista ribeirão-pretano Euclides Coimbra,
que retrata a guerra na qual sertanejos pobres e religiosos enfrentaram as
tropas do Exército e mostram a destruição do arraial. Os trabalhos, que já
foram expostos no Theatro Pedro II, de São Paulo, integram o acervo pessoal
do escritor e professor de literatura Alexandre Azevedo.
Professor(a), com uma rápida pesquisa na internet você poderá encontrar

MATERIAL DIGI TAL D O P RO F ES S O R – AM O R E GU E R R A E M C A NU D OS

Para saber mais sobre a
“arte naif”, leia os textos
disponíveis na Enciclopédia
Itaú Cultural e no portal
Educa Mais Brasil, que
podem ser acessados em:
<https://bit.ly/3mE3F6u>;
<https://bit.ly/3a1ZJrm>.
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exemplos dos quadros do artista e mostrá-los ao estudantes. Como forma de
Na seção “Sugestões
ampliação do trabalho pedagógico proposto a partir de Amor e guerra em Canudos,
de referências
complementares”, há
sugere-se um trabalho que vise à exploração das pinturas de Coimbra, bem como
indicações de filmes
de outras que tenham como inspiração a temática da guerra ocorrida no território
sobre o assunto da
Guerra de Canudos.
baiano. Essa atividade, que pode ser realizada durante o processo de leitura do
Vale a pena conferir!
livro de Lourenço Cazarré, entre intervalos propostos pelo(a) professor(a),
deve envolver diferentes áreas do conhecimento, como Ciências Humanas e Linguagens,
e ser conduzida pelo(a) professor(a) de Arte. Como forma de permitir aos(às) estudantes
a experimentação artística, pode ser proposta a criação de gravuras em estilo “naif” para
ilustrar capítulos do livro de Cazarré.

Pós-leitura
Extrapolando a obra: uma proposta de debate
O debate é um gênero argumentativo oral que se caracteriza pelo discurso persuasivo que
visa a convencer interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Por esse motivo, os
debatedores precisam planejar seus discursos, acionando uma série de argumentos, de acordo
com o projeto argumentativo que desejam defender. A realização de um debate em sala de
aula, no âmbito da educação básica, proporciona aos participantes colocarem suas opiniões
em cheque ao confrontá-las com as dos outros interlocutores, o que faz com que surja a
necessidade não somente de argumentar, mas também de contra-argumentar, antecipando
os argumentos do outro. Dessa forma, os debatedores precisam dominar os mecanismos das
trocas discursivas (turnos de fala), além de se apropriar das informações sobre o assunto
para selecionar o tipo de argumento mais apropriado ao percurso argumentativo trilhado.
Adaptado de: <http://bit.ly/30VLMWH>. Acesso em: 21 jan. 2021.

No capítulo “A mentira é a principal arma da política” (p. 60), presente na obra de Lourenço
Cazarré, Maria Guilhermina interroga o pai acerca de certas “frases assustadoras” que vinham
sendo ditas, por pessoas que frequentavam o armazém da família, sobre uma suposta força
policial que seria enviada a Belo Monte. Após hesitar por algum momento, Hermes explica
a ela que existia um problema entre o Conselheiro e o prefeito de Juazeiro, gerado a partir
da apreensão, feita por este último, de um lote de madeira comprado pelo beato para a
construção da catedral de Canudos. Segundo o comerciante, o político vinha justificando a
sua atitude com a alegação de que a madeira seria utilizada na construção de uma fortaleza.
À explicação, a jovem reage:
“Mas isso é mentira!” (p. 60).
O pai, que concorda com a filha, acrescenta:
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[…] é mentira do prefeito, que odeia o Conselheiro. Quando chegou
aqui a notícia da apreensão da madeira, meu tio mandou o José Auréola
conversar com o prefeito. Lá em Juazeiro, o prefeito despediu Auréola
com uma só frase: ‘diga ao Conselheiro que, se quiser a madeira, ele terá
de vir buscá-la pessoalmente’. Depois, mal José Auréola deixou a sala, o
prefeito mandou um telegrama ao Governo da Bahia informando que o
pessoal de Canudos estava se preparando para assaltar Juazeiro (p. 60).
Na sequência, ele completa: “A mentira é a principal arma da política. Com suas mentiras,
o prefeito conseguiu que o Governo do estado enviasse uma força policial a Juazeiro. Agora,
eles estão acampados por lá” (p. 61).
Os fragmentos acima, extraídos da conversa entre a protagonista e seu pai, mostram como
a sangrenta e devastadora Guerra de Canudos originou-se do preconceito, da desinformação
e, sobretudo, da manipulação política. Do mesmo modo que Euclides da Cunha desmonta,
em Os sertões, a ideia de que a população de Canudos estava conspirando contra a República,
Cazarré, em sua obra, questiona algumas teses oficiais sobre o assunto e mostra como as
mentiras colaboraram para a instauração do conflito, que se arrastou por quase um ano e
destruiu milhares de vidas.
Considerando essa manipulação que se estabelece em torno da Guerra de Canudos
e o enfoque que lhe é dado por Lourenço Cazarré em seu romance, a leitura de Amor e
guerra em Canudos pode motivar interessantes discussões sobre o tema. Apesar de os
acontecimentos do enredo terem por base um momento histórico específico, situado no
final do século XIX, esse tipo de jogo político que se fundamenta na disseminação de
notícias falsas com vistas à manipulação de opiniões e comportamentos, ainda é muito
presente na sociedade atual e, constantemente, tem ganhado espaço na mídia. Nos dias
de hoje, não são raros os exemplos de fake news que se espalham pelas redes sociais,
prejudicando, desde pessoas comuns até celebridades, políticos e empresas. Além disso,
essas notícias falsas, que, devido ao advento da internet, possuem um grande alcance,
exercem um papel expressivo na difusão de discursos de ódio e têm sido muito exploradas
como estratégia política durante períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas
criam boatos, que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de
usuários.
Como forma de promover, em sala de aula, a ampliação das discussões realizadas a partir da
leitura da obra de Cazarré, é interessante que se proponha um debate que envolva professores(as)
das diversas áreas do conhecimento, como Ciências Humanas e Linguagens, sobre os perigos
das fake news na era da informação. Essa atividade, que deverá ser realizada após a leitura de
Amor e guerra em Canudos, pode ser motivada pela releitura do capítulo citado nesta seção do
material digital, “A mentira é a principal arma da política”. Geralmente, as práticas pedagógicas
que visam ao desenvolvimento da argumentação concentram-se nas aulas da área de Linguagens.
Por essa razão, os(as) estudantes, muitas vezes, até se apropriam de habilidades relacionadas à
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escrita, mas, mesmo assim, não conseguem um bom desempenho em avaliações externas, como
o ENEM. Isso ocorre porque o jovem, muitas vezes, é apresentado às técnicas de articulação
textual, mas não desenvolve a sua capacidade argumentativa, por meio de leituras, discussões e
problematizações sobre os diferentes temas da atualidade que podem ser abordados na produção
de textos. Nesse sentido, a realização de debates que envolvam várias áreas do conhecimento
é de grande importância para o desenvolvimento acadêmico dos os(as) estudantes, por lhes
possibilitar a ampliação das suas visões de mundo e o exercício da formulação de teses e sua
sustentação por meio de diversas estratégias argumentativas.
Professor(a), no site Brasil Escola há um texto intitulado “Como organizar
e conduzir um debate formal em sala de aula”, de autoria do sociólogo
Lucas Oliveira, que poderá ajudá-lo(a) no planejamento e na condução da
atividade aqui proposta. Você pode acessá-lo em: <https://bit.ly/37IB75s>.
Acesso em: 12 abr. 2021

Aprofundamento
Professor (a), ao longo desta seção, serão apresentados subsídios e
orientações que objetivam auxiliá-lo na compreensão de convenções literárias
relacionadas à obra Amor e guerra em canudos, bem como no exercício de
uma leitura mais crítica dela. Além disso, nos itens que se seguem, serão
apresentadas informações que visam a promover uma articulação do livro de
Cazarré com outras produções literárias que com ele mantém uma relação
intertextual e, também, a estimular a experimentação da escrita literária
pelos(as) estudantes do Ensino Médio e – por que não? – por você.

Gênero literário

Professor(a), ao
realizar um estudo
da obra, levando
em consideração os
aspectos sinalizados
nesta seção, é
possível trabalhar,
principalmente, estas
habilidades da BNCC:
Língua Portuguesa:
EM13LP03
EM13LP06
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP53

Amor e guerra em Canudos é uma obra pertencente ao gênero literário
romance, que corresponde a um tipo de composição narrativa em prosa. Segundo
Linguagens e suas
o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, esse gênero se caracteriza
Tecnologias:
EM13LGG302
por apresentar uma “descrição longa das ações e sentimentos de personagens
fictícios, numa transposição da vida para um plano artístico”. Embora sejam
comuns as confusões entre o romance e a novela, a distinção entre eles se estabelece,
principalmente, por meio da extensão, mas também se consideram características como a
densidade, a complexidade e o ritmo temporal mais lento.
Relativamente aos aspectos estruturais, pode-se dizer que, em um romance, existe
um enredo, composto por ações narrativas vivenciadas por personagens e situadas em
determinado espaço e tempo.
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No caso do livro de Lourenço Cazarré, a história é contada em primeira pessoa, pela
protagonista, Maria Guilhermina, que se mudou com a família para Canudos na época da
sua construção e presenciou os horrores da guerra ocorrida na região, ao mesmo tempo que
despertou a paixão de dois garotos. Desse modo, é pela ótica dessa narradora personagem
que o(a) leitor(a) é apresentado(a) aos acontecimentos que integram o enredo; é ela quem
escolhe o que e como será narrado.
Embora a história comece em Salvador, onde inicialmente vivia a família Serro Azul, o
espaço central da narrativa é a cidade de Belo Monte, situada no sertão baiano e popularmente
conhecida como Canudos. Segundo Seu Noé, um dos funcionários do pai de Guilhermina que
os acompanha na mudança, o local “… nem alcança ser uma cidade. É mais um acampamento
improvisado, provisório e precário.” (página 37). Essas características do espaço colaboram
para a ambientação da história e para a criação da atmosfera em que ocorrem as ações.
No que diz respeito ao tempo, é interessante observar que os fatos ocorrem no passado
e são predominantemente organizados de forma linear, cronológica. Os fatos narrados se
desenrolam ao longo de dez meses, entre os anos de 1896 e 1897, mas, no último capítulo,
intitulado “O diário de uma jovem mulher” (p. 202), o(a) leitor(a) toma conhecimento de que
a escrita da obra se iniciou sessenta e cinco anos após a Guerra de Canudos, quando Maria
Guilhermina havia acabado de completar oitenta anos, e foi concluída vinte e quatro meses
depois. Ao longo da narrativa, observa-se a presença de uma série de marcadores que visam
a situar temporalmente os fatos do enredo, permitindo aos(às) leitores(as) uma melhor
compreensão do tempo histórico ao qual estão vinculados e facilitando o estabelecimento
das relações entre o texto e o contexto a que se refere.
Várias personagens fazem parte da narrativa e, sobre elas, vale destacar o fato de algumas
terem sido construídas com base em personalidades que de fato existiram, como o beato
Antônio Conselheiro e o coronel Antônio Moreira César, e outras terem sido criadas pelo
autor, a fim de integrar a narrativa ficcional. Conhecer as personagens, bem como as suas
características, é de fundamental importância para a compreensão da trama construída por
Lourenço Cazarré. Por esse motivo, o próximo item desta seção descreverá as principais delas.

Personagens
Hermes: sobrinho de Antônio Conselheiro, é um ambicioso comerciante que se muda
com a família de Salvador para Canudos a convite do tio, acreditando que montaria
um armazém que seria o único responsável pelo abastecimento da cidade. Acreditava
que, com a mudança, poderia ganhar muito dinheiro. É pai de Maria Guilhermina e
Augusto, e casado com Quitéria.
Quitéria (Quita): esposa de Hermes e mãe de Augusto e Maria Guilhermina. É
uma mulher à frente do seu tempo, que defende a importância da educação e a
igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Ao se mudar para Canudos,

MATERIAL DIGI TAL D O P RO F ES S O R – AM O R E GU E R R A E M C A NU D OS

18

tornou-se mais entristecida e introspectiva. Experimenta uma grande dor com a
perda do filho e, sensibilizada, salva um militar da execução.
Maria Guilhermina: é a narradora da história e, à época dos acontecimentos, tinha
15 anos e havia se mudado com a família para Canudos. Filha de Hermes e Quitéria, é
irmã gêmea de Augusto, mas guarda poucas semelhanças com ele. Alta e magra, com
o cabelo preto e liso, define-se como alguém insegura e indecisa, mas gosta do seu
jeito de ser (p. 14). Ao longo do enredo, desperta a paixão de dois jovens, João Otávio
e o tenente John Madureira Hurlington.
Augusto: irmão gêmeo de Guilhermina, filho de Hermes e Quitéria. Era muito
alto, com cabelos castanho-claros encaracolados e olhos verdes. Inicialmente, era
brincalhão, expansivo e agitado. Muda-se para Canudos com a família aos 15 anos
e, lá, transforma-se em um guerreiro, como ele mesmo diz (p. 102). “Depois que
matou o soldado que atirou em John, mudou bastante. Pensou em deixar Canudos,
mas, com medo de que o considerassem covarde, resolveu ficar” (p. 201). É morto
em combate e seu corpo é devolvido à mãe.
Antônio Vicente Mendes Maciel: conhecido como Antônio Conselheiro, é uma
personagem criada a partir de uma figura histórica real, um beato que lidera o arraial
de Canudos “com mãos de ferro”, expulsando, ladrões e bêbados sem dó nem piedade
(p. 12). É parente distante do pai de Hércules, pertencendo a um ramo da família que
vivia no Ceará, mas há tempos havia deixado o estado. “[…] é um homem religioso,
que sofreu muito. Teve comércio, faliu. Casou, foi abandonado pela mulher. Desiludido
de tudo, resolveu viver rezando e jejuando. […] quando parou com as peregrinações,
estabeleceu-se em Belo Monte” (p. 10). Tornou-se uma figura conhecida, sua fama
chegou aos jornais do Rio de Janeiro.
José Auréola: homem de confiança do Conselheiro, é ele quem escreve a carta
para Hércules, convidando-o para se mudar com a família para Canudos. “Cafuzo
de estatura média, com cara de lua e vasta barriga, José Auréola era um dos raros
gordos da cidade” (p. 71). Segundo Hermes, “[…] era um louco. Aliás, mais canalha
que louco. Um finório, um tratante, um larápio! […] Um rematado cretino!” (p. 201)
que cobrava dinheiro dos comerciantes para que se mantivessem em Canudos,
sob a ameaça de serem colocados para fora do local. No fim da história, compra o
matadouro da família Serro Azul.
Seu Noé: “Velho de mais de setenta anos, nascido escravo, ele havia comprado sua
alforria. […] Baixote atarracado, cabeleira e barba inteiramente brancas, era um
grande conversador” (p. 16). Trabalhava há mais de dez anos no armazém da família
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Serro Azul em Salvador e aceitou acompanhá-la na mudança para Belo Monte. Era
o braço direito de Hermes, que nele tinha total confiança.
Anastácio e Manuel: outros dois empregados da família Serro Azul que aceitaram
se mudar com ela de Salvador para Belo Monte.
John Madureira Hurlington (tenente inglês): “[...] era um rapaz muito bonito, de traços
delicados. De estatura média, tinha os ombros largos. Seus cabelos eram de um loiro
acobreado, cortados curtos. Uma barba da mesma cor, aparada rente, cobria-lhe o
rosto” (p. 56). Falava o português corretamente, mas com um leve sotaque. Nascido
na Inglaterra, no final de uma viagem dos pais pela Europa, viveu no Rio de Janeiro até
os 13 anos, quando se mudou para o seu país natal, onde concluiu os seus estudos
superiores. Voltou para o Brasil meses antes da Guerra de Canudos. Nas partes finais
do enredo, é morto em combate.
Bonifácio Capuchinho: comerciante que se muda com a família para Belo Monte,
pouco após a chegada dos Serro Azul ao local. Casado com dona Eulália, é pai de
João Otávio, Mariana e Rosa Maria. Era de baixa estatura e tinha o rosto acobreado
e os cabelos totalmente brancos. Parecia ser bem mais velho do que Hermes e
“falava em voz alta, como se estivesse dando ordens” (p. 39).
Dona Eulália: casada com Bonifácio Capuchinho, era mãe de João Otávio, Mariana
e Rosa Maria. “Muito simpática, dona Eulália parecia ser bem mais moça do que o
marido” (p. 39).
João Otávio: filho de Bonifácio e dona Eulália, é irmão de Mariana e Rosa Maria. Um
rapaz lindíssimo que, “Mesmo enquanto falava, […] não desarmava o sorriso. Ao
contrário das irmãs, ele herdara a pele clara da mãe, mas seus olhos, escuros como
noite sem lua, eram os mesmos do pai. Tinha cabelos negros encaracolados que lhe
caíam sobre os ombros. Usava um bigode pequeno, aparado. João Otávio se parecia
muito com o poeta Castro Alves…” (p. 40). Estudante de direito em Recife, estava no
terceiro ano quando interrompeu os estudos e se mudou com a família para Canudos.
Apaixona-se por Maria Guilhermina, para quem escreve poemas e faz serenatas.
Inteligente e ousado, funda o “Esquadrão dos jagunços” e luta na guerra. Nas partes
finais do enredo, é morto em combate.
Mariana e Rosa Maria: filhas de Bonifácio e dona Eulália, eram irmãs de João Otávio.
“As duas eram muito bonitas […] morenas de pele como o pai, mas tinham os cabelos
claros da mãe. Trajavam belos vestidos e nos pés usavam sapatos delicados” (p. 39).

MATERIAL DIGI TAL D O P RO F ES S O R – AM O R E GU E R R A E M C A NU D OS

20

Rosa Maria, a mais jovem, era alegre e comunicativa, enquanto Mariana, a mais velha,
era bonita e muito tímida.
Anunciação do Anjo: aluna esperta de Guilhermina na escola de Canudos, tem 9
anos e estuda porque a mãe quer que ela lhe leia um livro “do princípio ao cabo.
[…] História de felicidade. Um livro de gente que vive feliz para sempre” (p. 82).
Francisca das Chagas, Isaltina do Amor Sagrado, Severina de Jesus e Jandira Leocádia:
outras alunas de Guilhermina na escola de Canudos. As duas primeiras chegam a ir
embora do povoado com a família, mas voltam depois da Batalha de Cambaio. Severina
era a única a, de vez em quando, fazer uma brincadeira durante as aulas, e Jandira teve
um irmão “sangrado na faca pelo pai e pelos irmãos de uma moça que ele desejava
para esposa” (p. 111).
Paulo Jacobino: amigo de Hermes que o acolhe, juntamente com a família, em
Queimadas. Grande contador de histórias, diverte Serro Azul durante a sua passagem
por Belo Monte, com relatos das incontáveis aventuras que vivera em suas andanças
pelo sertão.
Coronel Antônio Moreira César: apelidado de “Corta-cabeças” (p. 117), é uma
personagem criada a partir de uma figura histórica real. Frio e calculista, o militar
comandou uma expedição contra Canudos. Parece “[…] mais um menino de tão
pequeno, mas é ruim como a peste. […] ninguém sabe explicar como cabe tanta
maldade num corpo tão pequeno” (p. 117). Nas partes finais do enredo, é morto.
Tenente Mariano Urrutia: oficial do 9º regimento de cavalaria (major da arma
de Cavalaria do Exército), é salvo por Dona Quitéria, quando estava prestes a ser
degolado. Casa-se com Maria Guilhermina e vive com ela até 1955, quando ele falece.

Intertextualidade na obra
PARA LEMBRAR...

Intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outros. Trata-se de um
recurso expressivo importante, que torna a experiência de leitura mais significativa, uma
vez que contribui para o enriquecimento da bagagem cultural e estética do(a) leitor(a).
Para perceber a existência de relações intertextuais, é necessário ter conhecimentos
prévios. Assim, quanto mais lê, mais o(a) leitor(a) percebe as relações entre textos e mais
desenvolve a sua capacidade interpretativa.
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Em Amor e guerra em Canudos, a intertextualidade, que se faz presente por
meio de referências a importantes obras da literatura universal, merece atenção,
uma vez que pode ampliar a compreensão acerca do enredo criado por Cazarré.
Além do diálogo com o clássico Os sertões de Euclides da Cunha, que inspirou
a escrita da obra que narra as vivências da família Serro Azul no sertão baiano,
também é possível identificar as seguintes referências:
• Sherlock Holmes, famoso detetive inglês criado por Arthur Conan Doyle:
“Na minha pátria há um detetive que descobre tudo só com um rápido olhar –
disse o tenente, sorrindo. – A senhorita poderia ser concorrente de Sherlock
Holmes, porque eu realmente não fumo. É um presente que vou dar a um
companheiro da Guarda” (p. 56).

Professor(a), no próximo
item desta seção, você
encontrará um texto
informativo sobre
Os sertões, livro que
motivou Lourenço
Cazarré a escrever Amor
e guerra em Canudos.
Esse texto informativo
objetiva ajudá-lo a se
situar em relação à
obra euclidiana que,
embora seja densa e
de difícil compreensão
para os(as) estudantes
do Ensino Médio, pode
ser recortada para uma
leitura coletiva.

• Romeu e Julieta, clássica peça teatral escrita por William Shakespeare:
“Papai queria que eu tivesse uma educação britânica. Cursei lá uma
importante escola superior. Durante as aulas de literatura, eu me apaixonei pelas
peças teatrais de William Shakespeare, o maior escritor da língua inglesa. Ao voltar ao
Brasil, trouxe comigo um exemplar de Romeo and Juliet. Aqui em Belo Monte resolvi
traduzir para o português essa peça magnífica. Sei que já existe uma versão para o
português falado no Brasil, mas parece que não é muito boa porque teria sido feita
a partir de uma versão francesa. Como sei que a senhorita lê muito (foi seu irmão,
Augusto, quem me contou isso), envio-lhe pequena amostra da minha tradução” (p.
91). Na sequência a esse fragmento, apresenta-se a referida tradução, que se encontra
entre as páginas 92 e 93. Sobre o texto enviado pelo tenente, Guilhermina reflete:
“Queria mesmo o tenente a minha opinião sobre a tradução? Não, claro que não.
Aquele trecho traduzido era uma mensagem. Um recado idêntico ao que eu recebera
dias antes — na forma de um longo poema — de alguém que tinha uma caligrafia
muito diferente” (p. 93).
• O Guarani, clássico romance histórico escrito por José de Alencar: “Estávamos as duas
na sala, eu lendo O Guarani e mamãe bordando um lenço para Augusto, quando ouvimos
um assobio fortíssimo seguido por uma explosão” (p. 129).

Professor(a), explore a intertextualidade presente em Amor e guerra em Canudos, discutindo
com os(as) estudantes a importância da utilização desse recurso para a construção de
sentidos na obra. Proponha que eles façam uma análise da narrativa, buscando identificar
os momentos em que aparecem as referências e, em seguida, que pesquisem sobre elas,
a fim de buscar compreender os objetivos do autor ao empregá-las.
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Os sertões
Os sertões é uma obra escrita pelo jornalista Euclides da Cunha (1866-1909) e publicada
em 1902. É considerado o primeiro livro-reportagem brasileiro e narra os acontecimentos da
sangrenta Guerra de Canudos, ocorrida no interior da Bahia entre 1896 e 1897.
O livro foi resultante de um trabalho jornalístico do autor, que foi convidado pelo Jornal
Estado de São Paulo para cobrir a guerra no Arraial de Canudos e, por isso, presenciou parte
dela. Talvez por esse motivo, a obra seja marcada por um caráter crítico e realista que a torna
inigualável. Antes da experiência de estar por quase dois meses no Arraial, Cunha já havia
defendido, em artigos, de forma veemente, que o movimento de Canudos era monarquista
e tinha como único objetivo derrubar a República, mas em Os sertões o autor modificou essa
posição, depois de conhecer as condições de vida da população local e o funcionamento da
comunidade liderada por Antônio Conselheiro.
O livro é dividido em três partes, “A Terra”, “O Homem” e “A Luta”. Na primeira, “A
Terra”, o autor apresenta descrições minuciosas do sertão nordestino, com detalhes da
flora, do solo, do relevo e do clima da região. É enfatizada a seca, principal calamidade do
sertão. Na segunda, “O Homem”, apresenta-se uma análise do sertanejo e de seus costumes.
Trata-se de um estudo antropológico e sociológico no qual o homem é visto segundo a
teoria determinista, como sendo determinado pelo meio, pela raça e pela história. Essas
duas primeiras partes são essencialmente descritivas e, em verdade, apenas promovem
a ambientação e apresentam as personagens para a história da Guerra de Canudos, que
será contada na terceira. “A Luta” explica, com riqueza de detalhes, os fatos da guerra que
dizimou a população do Arraial gerido por Antônio Conselheiro. Essa última parte consiste
em um estudo historiográfico em que o jornalista faz uma descrição detalhada das quatro
expedições militares, algo só possível por uma testemunha ocular da guerra, bem como dos
demais males que, ao mesmo tempo, afligiam o povo sertanejo: a fome, a peste, a miséria
e a violência.
Marcado por contradições, Os Sertões consegue ser, simultaneamente, uma obra presa
ao seu tempo e à frente dele, uma vez que, embora tenha aderido a correntes racistas e
deterministas em voga na época, denunciou o Exército e a República por dizimar Canudos e
assassinar milhares de seus habitantes, à custa de um jogo de mentiras e manipulação política.

Um estímulo à escrita literária: poesia de cordel
A literatura de cordel é um tipo de poesia popular, muito comum no nordeste do Brasil,
mas que também existe em outras regiões do país e até no exterior. Geralmente as poesias
pertencentes a esse gênero são impressas em livretos artesanais ilustrados com a técnica
da xilogravura. O nome “cordel” tem origem na forma como os folhetos são vendidos,
normalmente pendurados em cordas, em bancas, feiras e mercados. Devido às altas taxas
de analfabetismo na região nordeste do Brasil, as rimas feitas pelos poetas eram inicialmente
faladas e cantadas, mas, com o surgimento da imprensa e com a ampliação do acesso à
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educação, os folhetos passaram a ser impressos em papel. A transposição dos versos falados
para a escrita, porém, nunca retirou da poesia o caráter da oralidade, característica marcante
do cordel até os dias atuais. No que diz respeito à linguagem e ao conteúdo, os poemas de
cordel têm como principais características:
• Emprego de uma linguagem informal, costumeiramente marcada por características
regionais.;
• Uso do humor, da ironia e do sarcasmo;
• Presença de temas diversificados, como religiosos, profanos, políticos, episódios históricos,
realidade social, folclore brasileiro, entre outros;
• Exploração de rimas, métrica e oralidade.
Em Amor e guerra em Canudos, estão presentes alguns poemas de cordel
escritas por João Otávio, são eles: “Cordel de João e Maria” (p. 48 a 54),
“Quadrinhas sobre o amor” (p. 103 a 105), “A morte do jovem tenente inglês”
(p. 156 e 157), “Poema escrito no campo de batalha” (p. 194 e 195). Esses
textos, além de servir como ponto de partida para um estudo sobre o gênero,
podem motivar a escrita de interessantes poesias em estilo cordel. Professor(a),
aproveite para acompanhar a turma nessa tarefa e se aventurar na escrita
também! Seria muito interessante, ao final do exercício, comparar os vários
contos produzidos. Para tornar essa experiência literária mais significativa, você
pode convidar o(a) professor(a) de Artes para orientar os(as) estudantes na
produção de xilogravuras que ilustrem os cordéis produzidos.

No site da Academia
Brasileira de Literatura
de Cordel (ABLC), você
encontrará informações
que poderão ser úteis
no planejamento
deste estudo. Disponível
em: <http://www.ablc.
com.br/>. Acesso em:
12 abr. 2021.

Professor(a), lembre-se sempre de revisitar o paratexto ao final da obra literária. As
informações lá aportadas complementam o seu trabalho em sala de aula, principalmente
no que diz respeito à contextualização de autores, gênero literário e temáticas abordadas
na obra.

Sugestões de referências complementares
Escrito e dirigido por Jorge Furtado, A matadeira é um documentário brasileiro 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
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pelo sertão para disparar um único tiro. O curta-metragem, de 1994,
foi premiado no 22º Festival de Gramado e no 11º Rio-Cine Festival.
Por meio do QR code a seguir, você poderá encontrar mais informações
sobre essa produção, da Casa de cinema de Porto Alegre.
Disponível em: <https://bit.ly/30bO4k4>. Acesso em: 12 abr. 2021.

Livro A luta contra Canudos, de Daniel Esteves, Jozz e Akira Sanoki, publicado pela
Editora Nemo, em 2018. A história do povoado de Canudos e de sua destruição
pelo exército brasileiro, em fins do século XIX, é recontada nesta HQ. Partindo
de referências históricas e relatos da época, os autores mostram, em páginas de
quadrinhos, dinâmicas e detalhadas, todo o drama e a intensidade de um dos
episódios mais marcantes de nossa história.
Adaptado de: <https://bit.ly/3q5ZrVw>. Acesso em: 21 fev. 2021.
REPRODUÇÃO/EDITORA NEMO
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A graphic novel Os sertões: a luta, adaptada da obra de Euclides da Cunha por
Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa, é uma ousada releitura de um dos momentos que
marcaram a história do nosso país – a Guerra de Canudos –, lembrando uma vez
mais as injustiças e a crueldade por trás da batalha entre as tropas brasileiras e os
seguidores de Antônio Conselheiro. Publicada em 2011, pela Editora Companhia
das Letras.
Adaptado de: <https://bit.ly/3c011UU>. Acesso em: 21 fev. 2021.
REPRODUÇÃO/QUADRINHOS NA CIA

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, principalmente 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.
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REPRODUÇÃO

Livro Os sertões, de Euclides da Cunha, em texto integral. Esta edição, publicada pela
Editora Penguim, conta com introdução de Lilia Moritz Schwarcz e André Botelho;
posfácio de Luiz Costa Lima; e estabelecimento de texto, notas e cronologia de
André Bittencourt.
REPRODUÇÃO/PENGUIN
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Paixão e guerra no sertão de Canudos é um documentário brasileiro que resgata
um dos episódios mais chocantes da história brasileira. Com depoimentos de
pesquisadores e, sobretudo, dos parentes dos combatentes, o filme oferece ao
público uma verdadeira aula sobre a luta pela terra e pela liberdade.
Dirigido e roteirizado por Antônio Olavo, o filme foi premiado como
melhor vídeo no X Rio Cine Festival. Para assistir ao longa-metragem,
acesse: <https://bit.ly/3wS6tBF>. Acesso em: 12 abr. 2021.

Matéria jornalística “Fenômeno dos ‘booktubers’ difunde clássicos
literários para público jovem”, escrita por Felipe Cherubin e publicada
em 2017, pelo jornal Estadão. Disponível em: <https://bit.ly/2Z49sax>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

Bibliografia comentada
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Brasília: MEC/Consed/Undime,
2018. Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 10 jan. 2021.
Documento oficial que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os(as) alunos(as) devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A
redação no Enem 2020: cartilha do participante. Brasília, DF: Inep, 2020. Disponível em:
<https://bit.ly/3aP2pcH>. Acesso em: 07 jan. 2021.
Em A redação no Enem 2020: cartilha do Participante, o Inep detalha o que se espera
do participante em cada uma das competências avaliadas e explica quais critérios
serão utilizados na correção dos textos. Além disso, traz as redações que obtiveram
pontuação máxima no Enem 2019, com comentários. A ideia é apresentar exemplos
que contemplaram todos os critérios máximos de avaliação pelos diferentes corretores.
Além da versão em PDF, o Canal do Inep no YouTube disponibiliza uma versão da
cartilha em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
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CADEMARTORI, Ligia. O professor e a literatura: para pequenos, médios e grandes. Belo
Horizonte: Autêntica, 2009. (Série Conversas com o professor).
O livro destina-se a professores(as) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
bibliotecários(as), estudantes da área de Letras e interessados(as) em geral pela
educação e promoção de práticas leitoras. É o primeiro de uma série intitulada “Conversas
com o professor” e busca trazer reflexões acerca do significado da leitura literária na
vida humana. Emprega uma linguagem clara e acessível, mesmo que alguns aspectos
sejam abordados a partir de um olhar acadêmico. O texto é acompanhado de Prefácio
da professora Magda Soares, importante referência nos estudos sobre letramento no
Brasil, e discute pontos sobre leitura, literatura, educação e letramento, além de retratar
assuntos pertinentes à escola e ao tratamento dado à literatura, acrescentando novas
abordagens a esses assuntos. Constitui um referencial interessante para as pessoas que
se preocupam com o papel da escola e da educação para a formação de leitores(as).

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários escritos. Rio de
Janeiro: Ouro sobre azul, 2011.
Crítico literário e sociólogo, Candido é uma das maiores referências no estudo da literatura
no Brasil. Neste artigo, o autor defende o direito de todas as pessoas à literatura, baseado
na ideia de que a fabulação é uma necessidade básica do ser humano e na convicção
sobre o enriquecimento produzido em cada um pela leitura. O texto se trata de uma
leitura fundamental para quem deseja compreender a importância se ensinar a literatura
na escola.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões: campanha de Canudos. Porto Alegre: L&PM, 2017.
Obra de Euclides da Cunha em texto integral. Como informado ao longo das seções deste
material digital, o clássico Os sertões inspirou a escrita de Amor e guerra em Canudos por
Lourenço Cazarré.

COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
Escrito para professores(as) que desejam fazer do letramento literário uma atividade
significativa para si e para seus(suas) alunos(as), este livro mostra como reformular,
fortalecer e ampliar o estímulo à leitura no Ensino Básico para além das práticas usuais.
Com uma linguagem fluida e acessível, o autor discute pontos importantes da relação
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entre literatura e educação, propõe a construção de uma comunidade de leitores(as) nas
salas de aula e sugere oficinas para o(a) professor(a) adaptar seu trabalho ao letramento
literário.

GERALDI, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
Portos de passagem é uma leitura imprescindível a graduandos(as) de Letras,
professores(as) e outros(as) estudiosos(as) da linguagem. A obra, escrita sob a
perspectiva interacionista, promove uma série de ponderações sobre procedimentos
e práticas pedagógicas em sala de aula, que devem ser adotados pelos(as)
professores(as) de língua portuguesa, no que tange ao trabalho com textos na
escola, sejam com objetivo de leitura ou de produção textual.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães.
Intertextualidade: diálogos possíveis. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
Adotando a perspectiva teórica da Linguística Textual, as autoras discutem, nos seis
capítulos que compõem a obra, o fenômeno da intertextualidade, bem como suas
categorizações. Ao longo do livro, há estudos teóricos sobre o tema e exemplos de
textos que circulam em diferentes meios e suportes, facilitando a compreensão das
categorizações propostas para este fenômeno. Intertextualidade: diálogos possíveis é
uma leitura importante para profissionais e graduandos da área de Letras.

SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy A.
M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, Maria Zélia 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.
Este artigo, produzido pela professora Magda Soares, uma das mais importantes referências
em relação aos estudos sobre letramento no Brasil, foi produzido para uma conferência
para professores(as), no encontro O Jogo do Livro Infantil II – a Leitura, promovido pelo
Centro de Alfabetização, Leitura e escrita (CEALE) da Faculdade de Educação da UFMG.
No texto, a autora sinaliza que, ao se tornar “saber escolar”, é inevitável que a literatura
se escolarize. A partir daí, a autora discute as formas de se fazer adequadamente esse
processo de escolarização da literatura.
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ROSENBLATT, Louise. La literatura como exploración. Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica de Espana, 2002.
Na pioneira obra La literatura como exploración, publicada originalmente em 1938, a
pesquisadora americana Louise Rosenblatt defende a concepção de que a literatura, ao
se relacionar com o(a) leitor(a), oferece a ele(ela) uma verdadeira experiência humana
fundamental, ou seja, propicia-lhe o contato com um conhecimento de mundo, bem
como a um discernimento para tornar a sua vida um processo mais humano.
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