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CARTA AO PROFESSOR

No espaço da sala de aula, a leitura, de um ato individual e solitário, transfor-
ma-se em uma rede de compartilhamento de saberes, emoções, ideias e sentimen-
tos que aproxima alunos e alunas, professores e professoras. Essa aproximação, 
que vem no toque das palavras, no abraço das frases, no murmúrio da poesia, 
torna-nos mais presentes em nós mesmos e mais atentos ao outro.

A leitura pede paciência, atenção, gentileza, compreensão, tempo, dedica-
ção. Em troca, ela nos presenteia com mundos imaginários construídos nas e 
pelas palavras. Contudo, para que esse mundo viva em nós em plenitude, é neces-
sário um pacto de leitura, como aquele que só é possível ser feito entre amigos e 
camaradas. Um pacto do bem, sem assinatura formal, mas com a rubrica da alma 
e o carimbo do coração. 

Assim, professora, professor, esta carta é um convite para que você aceite 
esse acordo de amizade literária e busque um motivo a mais para estar com seus 
alunos e alunas e com eles poder (re)descobrir o mundo hospitaleiro da literatura 
e da arte. Quem vai nos receber e nos acompanhar nessa viagem é o escritor mi-
neiro Autran Dourado e seu livro Os sinos da agonia. Nesta obra primorosa, per-
correremos a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, entre seus cenários de amor, trai-
ção e riquezas, com a sorte de ter como guias as figuras comoventes de Januário, 
Malvina, João Diogo e Gaspar. 

Em Os sinos da agonia, cujo tempo remonta à época da Inconfidência 
Mineira e ao Ciclo do Ouro, os minérios que fizeram a riqueza do Brasil Colônia 
e o infortúnio dos inconfidentes aparecem entremeados à vida dos personagens, 
numa perspectiva individual da história coletiva. Assim, nas jornadas nas quais 
a obra se divide, um mundo envolvente, com suas tragédias pessoais, é revelado 
aos poucos por meio das confissões de cada um dos personagens. E o leitor tem 
um lugar especial, pois também vai construindo a narrativa ao lado dos protago-
nistas, ajustando os caminhos por entre as pedras da antiga cidade e o coração 
de seus habitantes.

Neste manual do professor, propomos uma série de ações para firmar o 
pacto de que falamos e ajudar os “leitores-viajantes” a viver todos os benefícios 
do acordo de leitura. São muitas as intervenções propostas de forma que os mo-
vimentos do texto sejam percebidos na sua grandeza e amplitude de significados. 
A intenção é que o leitor interaja o máximo possível com a narrativa, descortinan-
do-lhe os significados que estão recobertos pela fina camada de pó de minério 
que se espalhou pela história. 

Em sintonia também com as postulações da Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC) do Ensino Médio, que viabilizam um encontro das práticas 
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educativas com os campos de atuação, você tem diante de si um livro rico de 
itinerários de leitura. Há muitas competências que podem ser trabalhadas com 
base na própria constituição do livro (a essencialidade do gênero, suas carac-
terísticas e atualidade na sociedade contemporânea, o repertório cultural, o 
conhecimento da história do Brasil), entre outras possibilidades que o texto 
pode oferecer.

Por isso este Manual está organizado em camadas que dialogam entre si: 
uma primeira parte dedicada às Atividades que podem ser colocadas em prática 
no domínio do Componente de Língua Portuguesa; uma segunda parte dedicada 
às Propostas de leitura situadas no entrecruzamento com outros campos de sa-
ber; uma seção de Aprofundamento com subsídios para uma leitura mais plena 
do livro; um espaço dedicado às Sugestões complementares de leitura e ativida-
des e, por fim, a Bibliografia comentada.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
(Destinadas aos professores de Língua Portuguesa)

Nesta seção, as atividades estão divididas em três subunidades: atividades 
de pré-leitura (prática social e problematização), análise e estudo do livro (ins-
trumentalização e apreensão sensível dos conhecimentos) e pós-leitura (possi-
bilidades de intervenção e ações propositivas a partir da vivência do texto).

PRÉ-LEITURA 
ATIVIDADE 1
Uma das formas de se aproximar da obra é uma predição acerca de um 

elemento introdutório da narrativa essencial à compreensão do enredo: as epí-
grafes. Elas estão organizadas de forma a criar, intertextualmente, um estado de 
espírito que antecipa a leitura e prepara o leitor para o que se desenrolará nas 
páginas seguintes. 

Para o estudo introdutório, escolhemos esta epígrafe de Os sinos da agonia: 
“Este padeceu o suplício em efígie; os outros subiram ao patíbulo”. A frase, retirada 
de Capítulos da história colonial, do historiador cearense Capistrano de Abreu, trata 
das formas de morrer tanto físicas como simbólicas que se verificavam na história 
colonial brasileira: quando um condenado não era encontrado, ele tinha sua sen-
tença de morte decretada em efígie, ou seja, um boneco ou algo similar era usado 
em seu lugar; caso estivesse preso, seria levado ao patíbulo para ser enforcado.

Antes de compartilhar esses significados com a turma, deve-se destacar o 
campo semântico em que a citação se assenta: a morte. A ela são relacionadas pa-
lavras que estão fora de uso: efígie e patíbulo. A primeira ação, portanto, é saber os 
significados individuais dos termos para depois inseri-los em um conjunto social 
e simbólico maior. A princípio, a palavra efígie é colocada em destaque seguindo 
estes passos:
 a) Pesquisa em dicionários — Se houver dicionários impressos na escola, a 

consulta deve ser estimulada, pois isso também é um fator de aproxima-
ção com os livros e reforça o pacto de leitura; caso contrário, podem ser 
usadas fontes da internet, desde que seguras e referenciadas.

 b) Compartilhamento — Sabendo que a efígie é a representação de uma 
figura, principalmente uma pessoa, em vários suportes ou modelos ar-
tísticos (moeda, medalha, cédula, gravura, pintura etc.), avança-se no es-
tudo a fim de saber sua utilidade ou função.

 c) Experiências — Com o objetivo de trazer o texto para perto das experiên-
cias dos alunos, convocam-se os discentes a buscar, em suas carteiras, 
moedas e cédulas para verificar quais efígies estão nelas estampadas. 
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Eles devem verificar que atualmente as cédulas estampam figuras de 
animais, de um lado, e, de outro, a efígie que representa a República. A 
nota de 2 reais, por exemplo, tem uma tartaruga.

 Anverso: Efígie simbólica da República, 

interpretada na forma de escultura.

 Reverso: Figura de uma tartaruga-de-pente 

(Eretmochelys imbricata), uma das cinco 

espécies de tartarugas marinhas encontradas 

na costa brasileira. Essa espécie está 

criticamente ameaçada de extinção; vive em 

recifes de corais e águas costeiras rasas.

O mesmo processo deve ser repetido ou feito concomitantemente com a 
palavra patíbulo. Na pesquisa, deve-se verificar que o termo se relaciona também 
à morte, mas de uma forma diferente, pois representa o lugar onde, em linhas 
gerais, as pessoas eram mortas. Finda a investigação, chega-se tanto à tensão que 
a epígrafe apresentada quer expressar como ao caminho de leitura que indica o 
que vai acontecer no romance: alguém será condenado à morte. 

Da indagação sobre esses pré-conhecimentos e da coleta das opiniões e do 
significado delas, faz-se uma atualização, pois ficará claro que, embora seja am-
bientado em um tempo histórico remoto, 
o romance toca em assuntos atemporais, 
como a morte, por exemplo, e traz à tona 
elementos que ainda podem ser divisados 
hoje, como as efígies nas moedas e cédulas. 
Por isso, esse tipo de exercício faz com que 
observemos com calma e nitidez a nossa 
realidade e os objetos que nos cercam.

ATIVIDADE 2
Depois dessa conversa inicial, outra forma de aproximação, ainda no nível 

da motivação, será proposta à turma. Agora é a vez de apresentar o autor do livro 
e o gênero no qual se especializou. 

Waldomiro Freitas Autran Dourado nasceu em 1926 em Patos de Minas, 
estado de Minas Gerais, e teve vida longa, vindo a falecer em 2012 no Rio de 
Janeiro. Além de romancista e contista, foi jornalista (chegou a ser secretário 

As atividades propostas põem em circulação 

o que o campo artístico-literário preconiza 

em suas diretrizes: “Abordar obras de 

diferentes períodos históricos, que devem 

ser apreendidas em suas dimensões 

sincrônicas e diacrônicas para estabelecer 

relações com o que veio antes e o que virá 

depois” (BRASIL, 2018, p. 514).

Re
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de imprensa da presidência durante o governo de Juscelino Kubitschek) e 
atuou como jurista, pois também era formado em Direito (e filho de um juiz). 
Os sinos da agonia (1974) e Ópera dos mortos (1967) são seus livros mais famo-
sos do gênero romance. Pode-se destacar também a bela novela Uma vida em 
segredo (1964), que foi adaptada para o cinema pela diretora Suzana Amaral, a 
mesma que dirigiu a adaptação de A hora da estrela, de Clarice Lispector. No 
gênero conto, merece destaque o livro As 
imaginações pecaminosas (1981), que ga-
nhou o Prêmio Goethe de Literatura (que 
era promovido pelo Instituto Goethe do 
Brasil) e o Prêmio Jabuti (o mais tradicio-
nal prêmio literário do país).

Há muito para se falar sobre o autor 
e sua obra, mas, ainda dentro das ativida-
des pré-textuais, é bom apresentar Autran 
Dourado aos alunos e alunas de uma forma 
leve e próxima. Por isso, transcrevemos um 
trecho de uma das suas últimas entrevis-
tas, dada ao jornal Folha de S.Paulo, no qual 
podemos conhecê-lo sob uma perspectiva 
bem literária e interessante:

“Você é destinado à literatura, e não a 
literatura a você. Escrever é uma imitação. A gente escreve feito um menino que 
vê o livro como um brinquedo e pensa ‘ah, eu quero um’. Quando eu li pela pri-
meira vez Dom Casmurro, eu disse ‘puxa, eu quero o meu’. Daí a necessidade que 
se tem de ler.” (FUKS, 2005).
 a) Após a leitura desse trecho, pergunte aos alunos e alunas: qual a relação 

entre brinquedo e livro que o depoimento propõe?
 b) Depois de discutir os significados 

da relação anterior, ponha as ques-
tões para a turma: qual o seu brin-
quedo-livro preferido? Com qual 
livro você se identifica tanto que 
gostaria de ter escrito?

 c) Aproveite para perguntar qual é o 
gênero de que os alunos e alunas 
mais gostam (romance, conto, poe-
sia, história em quadrinhos) ou seu 
tema de predileção (mitologia, fan-
tasia medieval etc.).

Sobre os romances: os dois romances 

referenciados aqui (Os sinos da agonia e 

Ópera dos mortos) são ambientados em 

tempos bem remotos da história brasileira, 

ambos em Minas Gerais, e trazem, para 

a atualidade, discussões sobre épocas 

passadas e figuras que estiveram inseridas 

em vários cenários, como o Ciclo do Ouro 

no Brasil, a escravidão, o período áureo 

das fazendas, tudo articulado a uma 

perspectiva interior, às vezes monológica, 

em que os acontecimentos históricos 

acompanham o fluxo de consciência dos 

personagens. 

Através destes passos, aproximamo-nos 

das várias faces do livro: conteúdo, forma 

e gênero. Nesta abordagem, também já 

começamos a mobilizar a Competência 

1 do quadro geral das Competências da 

Educação Básica: “Valorizar e utilizar 

os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar 

para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva”. (BRASIL, 2018, p. 9) 
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LEITURA 
As atividades que compõem esta seção colocam em prática a articulação 

entre os modos de organização discursiva e analisam as características de cada 
um deles, percebidos em sua semiose, que deve ser compreendida como “um sis-
tema de signos em sua organização própria” (BRASIL, 2018, p. 478). Tais práticas 
estão subsidiadas no que a própria BNCC preconiza, considerando “que é im-
portante que os jovens, ao explorarem as possibilidades expressivas das diversas 
linguagens, possam realizar reflexões que envolvam o exercício de análise de 
elementos discursivos, composicionais e formais de enunciados nas diferentes 
semioses” (BRASIL, 2018, p. 478).

ATIVIDADE 1
O livro Os sinos da agonia foi organizado de uma forma particular: está di-

vidido em jornadas. As jornadas estão intimamente relacionadas ao percurso de 
vida das pessoas e compõem um quadro das fases vivenciadas. Quase sempre, 
elas acompanham esse percurso de forma cronológica: nascimento, infância, ju-
ventude, maioridade e velhice. No livro, no entanto, cujas características literárias 
sobrepõem-se às históricas, embora dialogue intensamente com elas, as jornadas 
estão relacionadas aos personagens e não à sequência temporal. Em vista disso, o 
núcleo de personagens subsidiará a montagem das jornadas: Januário, Malvina, 
Gaspar e João Diogo. Malvina, filha da nobreza paulista em decadência, casa-se 
com João Diogo, rico proprietário de terras em Vila Rica, atual Ouro Preto. Ela se 
apaixona por Gaspar, seu enteado, e, com a colaboração de Januário, assassina o 
marido. Gaspar, entretanto, mesmo órfão, recusa o amor da madrasta. Ela, enrai-
vecida pela afronta, acusa-o da morte do pai e comete suicídio. A história, com esse 
enredo, adquire tons trágicos e estabelece uma relação com os personagens 
trágicos Hipólito e Fedra, que vivem uma situação semelhante nas páginas das 
tragédias de Eurípedes e Sêneca (ver Aprofundamento).

Assim, acompanhamos a trajetória de vida dos personagens por recursos 
discursivos mais elaborados, como a consciência interior, a grande voz narrativa 
do livro, por meio da qual os atores da cena literária constroem a sua versão da 
história por meio de monólogos interiores e do fluxo da consciência.

Selecione em cada jornada um trecho e identifique as vozes narrativas e o 
tipo de narração. Daremos aqui alguns exemplos de como essa tarefa pode ser 
desenvolvida. A partir da exemplificação, você pode escolher outros trechos e 
ampliar a discussão com seus alunos e alunas.
 a) Jornada 1 — A farsa

Do alto da Serra do Ouro Preto, depois da Chácara do Manso, à sinistra do 

Hospício da Terra Santa, ele via Vila Rica adormecida, esparramada pelas 

encostas dos morros e vales lá embaixo. 
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Não volte nunca mais, meu filho. Nunca mais vai poder me ver, disse o pai, 

e naqueles olhos duros e obstinados na teimosia ou na aceitação da sina, na 

cara crestada pelo sol das lavras, nos ribeiros e faisqueiras, Januário acredi-

tou ver (quis, forcejava mesmo o coração) muito longe um brilho de lágrima, 

uma marca de dor. (p. 13)

Proposta de leitura: Na fala inicial, percebe-se a força do pensamento e 
da consciência comandando a recordação de Januário. Entre a terceira pessoa 
narrativa e o discurso indireto livre, aos poucos se vai montando a história, que 
começa quando os acontecimentos já ocorreram. O lugar do enredo também é 
apresentado, e a ele é relacionado um adjetivo que lhe dá uma dimensão sines-
tésica: Vila Rica adormecida. Ao lado da descrição do lugar e do personagem 
(“encostas dos morros e vales”; “olhos duros”), um estado psicológico é inserido 
através da dimensão dos sentimentos: “uma marca de dor”.
 b) Jornada 2 — Filha do sol, da luz

Os olhos de Gaspar pousaram nos seus olhos, mergulharam por ela adentro, 

varando-a de luz, estremecimento e dor. Agora mais mansos, ainda selva-

gens. O selvagem nos olhos era para sempre, viu transfigurada, toda ela tre-

mia. E foi dela a vez de corar. Empalideceu depois, feito aos pouquinhos des-

maiando, enquanto durava aquele olhar. E se sentia toda tremer e queimar 

por dentro, nos fogos da agonia. Ferida, varada, perdida, pensou num último 

esforço para voltar a si. Nunca aquilo me aconteceu, nunca mais me livrarei 

dele, pensava sempre depois no quarto. (p. 155)

Proposta de leitura: Malvina, cuja figura vem sendo construída nessa jor-
nada pelas vozes do pai e do marido, ganha, em determinado momento, auto-
nomia e passa a comandar o enredo a partir da sua percepção (sai da terceira 
pessoa, em que é retratada e figura como um perfil, assume a primeira pessoa 
como narradora e promove intensos monólogos interiores). A paixão que sente 
por Gaspar, filho de João Diogo, seu marido, torna a narrativa impulsiva como 
o desejo que ela sente, com os acontecimentos se sucedendo à medida que seu 
fluxo de pensamento avança com velocidade. A expressão fogos da agonia repre-
senta bem a dimensão dramática em que se encontra: entre o êxtase e a tragédia.
 c) Jornada 3 — O destino do passado

O caixão do pai, os quatro tocheiros crepitantes. O corpo coberto da cabeça 

aos pés por uma toalha de damasco roxo. Mesmo assim dava para ver a umi-

dade das manchas (...). (p. 201)

E sem nenhum rubor, o coração aberto, sem temê-la, pôde então ver Malvina. 
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Ela se cobrira de luto e o luto não afogava a sua beleza, mais bela ainda. (…) 

(p. 231)

(...) Tudo isso sobre o corpo do pai, pensou ele num tremor de entranhas. 

(p. 233)

Proposta de leitura: Nesta jornada, vivenciamos o sofrimento do jovem 
Gaspar, aturdido entre a morte do pai e o desejo velado pela madrasta. Sua 
consciência oscila entre as dificuldades da relação que manteve com João 
Diogo em virtude de ter temperamento oposto ao do pai, as lembranças da 
morte da mãe que retornaram e a presença iluminada de Malvina. Será um 
embate conduzido por um intenso fluxo da consciência e por um forte senti-
mento de culpa.
 d) Jornada 4 — A roda do tempo

E o sino-mestre vibrou a sétima pancada. (...) O sino. (p. 276)

Cartas e mais cartas, não sabia mais quantas cartas escreveu. Desde que 

ele a abandonou, depois da missa. Quando ela, os dois sozinhos finalmente 

na sala. Os dois sozinhos, aqui mesmo. Quando se confessou, o amor tanto 

tempo sufocado e escondido. Ajoelhada a seus pés. Que humilhação, meu 

Deus! O que ele (Gaspar) obrigou ela a fazer. (p. 277)

(…) Siá Malvina se matou, disse o preto. (p. 325)

Proposta de leitura: Nesta última jornada, os sinos intervêm fortemente 
na narrativa e dão o compasso dos sofrimentos e angústias dos personagens. 
Malvina, furiosa, recorda as investidas sem sucesso e faz crescer o sentimento 
de vingança contra Gaspar. As outras consciências retornam ao texto e formam 
um compósito textual tenso de vozes (Malvina, Gaspar e Januário). 

ATIVIDADE 2 
As figuras de linguagem são um artefato precioso na elaboração do texto 

literário. Por meio delas, os autores e autoras “ampliam” a língua em várias dire-
ções, dando aos sentidos dimensões antes não imaginadas. O efeito muitas vezes 
é a projeção de uma imagem, e a partir dessa imagem um novo olhar do leitor é 
exigido. Como o próprio Autran Dourado afirma, “literatura é linguagem carre-
gada de sentido” (DOURADO, 2009, p. 33).

Com base nessas considerações, elabore com alunos e alunas as possibi-
lidades de sentido das imagens e dos significados a elas associados nos trechos 
a seguir:
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 a) “Os cabelos ruivos, de fogo que nem ouro preto, os mesmos raios reful-
giam. Filha do sol, filha do fogo”. (p. 25)

Proposta de leitura: O destaque na cor dos cabelos dará o tom para a com-
preensão da personagem (Malvina) e antecipará alguns traços da sua personali-
dade. Os elementos agregadores de sentido estão situados numa ambiência se-
mântica de calor e fogo (raios, sol). Isso indica, de certa forma, uma personalidade 
forte, sedutora e poderosa.
 b) “(...) siá Joana Vicênzia. Boa, ela era boa, uma nuvem de bondade. 

Aceitou-o a princípio feito estivesse envergonhada, como se Januário 
fosse filho espúrio não do marido mas dela. Madrinha, era como ele a 
chamava”. (p. 19)

Proposta de leitura: Contextualmente, a madrinha de Januário acolhe o fi-
lho bastardo do marido, o que era muito comum à época. Metaforicamente, sua 
bondade está impressa na imagem da nuvem, como algo leve, poroso às adversi-
dades e aberto aos ventos da compreensão.
 c) “Ela era muito bonita e prendada, dizia o pai. Será que o pai não ia se dar 

ao respeito? Abaixou os olhos, a ver se assim o pai moderava os sinos da 
alegria”. (p. 97)

Proposta de leitura: A fala de Gaspar, filho de João Diogo, tem o tom da re-
preensão ao comportamento do pai, desagradado que está com o casamento que 
ele anuncia festivamente. A expressão “sinos da alegria” apela, de forma figurada, 
justamente para essa avalanche de euforia que o enlace futuro representa para o 
pai, que vai contrastar enormemente com o final a ele reservado e com o título do 
livro, cujos sinos tocam em agonia.
 d) “O remordimento a gente cura é botando terra por riba”. (p. 106)

Proposta de leitura: A frase afigura-se quase como um provérbio, que se 
caracteriza como um ensinamento em forma de alusão. Ou seja, diz-se uma 
coisa (sentimento) apelando para uma situação semelhante, mas de outra esfera 
de realização (ação correspondente no mundo natural). No texto em si, a mensa-
gem refere-se à necessidade de passar por cima das desavenças, esquecendo-as.

ATIVIDADE 3
Antes de os personagens entrarem em cena, alguns são apresentados vagaro-

samente pela voz de um outro. Esse caso se dá principalmente com Malvina, que nos 
chega pelas observações tanto do pai quanto do futuro marido. Na segunda jornada 
do livro, em que sua história começa a ser contada, ela vai tendo sua aparição ante-
cipada aos poucos. Vejamos este trecho, em que ela é apresentada em comparação 
com a irmã, Mariana: “Assim, apesar dos seus vinte anos, Malvina era paciente 
tecedeira, Mariana virava uma sombra perto dela. Quando os enganosos desis-
tissem e o bom e verdadeiro pretendente aparecesse, ela saberia como proceder. 
Malvina tinha a ciência e malícia da mãe, a que juntava a ambição do pai” (p. 111).
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 a) Da maneira como suas características são entretecidas no texto pela voz 
narrativa, que tipo de atitude pode se esperar de alguém que tem a ma-
lícia e a ambição como traços determinantes?

Proposta de leitura: Com essa apresentação, o leitor lança-lhe inicialmente 
um olhar de desconfiança.
 b) Qual a função do adjetivo tecedeira e com qual imagem literária ele se 

relaciona?
Proposta de leitura: O termo se relaciona intertextualmente com a fi-

gura de Penélope, personagem da Odisseia, de Homero. No livro, Penélope tece 
pacientemente um tapete à espera do marido desaparecido e, para evitar os 
pretendentes, condiciona seu novo casamento ao término da tessitura. Porém, 
inteligente e ardilosa, como também esperançosa da volta de Ulisses, que mui-
tos consideravam morto, tece o tapete de dia e o desfaz à noite. A ideia que está 
subjacente a essa artimanha é justamente a do feminino que, sem as armas da 
força masculina, entretém suas vontades a partir de elementos menos visíveis, 
mas profundamente poderosos: a paciência e a sagacidade.
 c) Se pensarmos no perfil montado, como o feminino se apresenta?

Proposta de leitura: O feminino, nesse caso, apresenta-se como da ordem 
do pouco confiável e do ardiloso.

ATIVIDADE 4
Gaspar, filho de João Diogo, enteado de Malvina, é uma figura intervalar 

na história. Tranquilo, calado, sem o impulso sexual desregrado do pai, sempre 
a honrar a imagem da mãe morta, tem também uma personalidade conflituosa: 
“Gaspar vivia sempre metido nos matos, com dois ou três negros espingar-
deiros, na caça grossa. Quando na cidade, solitário e trancado na sua livraria. 
Além do mais e sobretudo, Gaspar era casto. Um puro de vocação e promessa, 
diziam” (p. 95).

Proponha aos alunos: Explique a dubiedade de espírito que marca o perso-
nagem a partir das imagens que são a ele associadas.

Proposta de leitura: Gaspar, que estudou no Reino (Portugal, mais especi-
ficamente em Coimbra), abandonou os estudos depois da morte da mãe e ficou 
morando com o pai em Vila Rica. Sem o vigor paterno para cuidar da fazenda, 
ele se dedica a duas formas de atividades distintas: uma que poderíamos chamar 
de “denotativa”, quase selvagem, de caçar animais e ser um atirador preciso, o 
que evidenciaria uma camada de personalidade “masculina” latente, revelada so-
mente em meio à natureza e na companhia dos escravos; a outra, de viés “cono-
tativo”, coloca-o na dimensão simbólica da cultura, inserido nas práticas sociais 
de então, voltado para a leitura e a formação mais clássica. Em ambas as manifes-
tações, no entanto, a solidão é traço determinante.



13

ATIVIDADE 5
O texto literário é rico em variações no uso da língua, que é manuseada de 

forma a expandir os sentidos e construir um intrincado labirinto de ideias que 
tornam a leitura um jogo sagaz, perspicaz, como num xadrez. Autran Dourado 
elabora a história tanto por meio do fluxo de consciência dos personagens como 
também, em alguns momentos específicos, com os modos de escrita “oficial” da 
época em que o romance se passa. Assim, constrói um paralelo especial, em que 
há a manifestação da fala do personagem num patamar e, de outro lado, os “tex-
tos de poder”, através de alguns documentos que são reproduzidos com a lin-
guagem da época. Esse tipo de procedimento acaba por, furtivamente, desnudar 
o poder de que essa língua se valeu para promover o autoritarismo e a injustiça. 
Vejamos o exemplo abaixo, atentando para os grifos e suas particularidades:

Depois que se juntava mais gente, um deles desenrolava solene um papel 
comprido e publicava o bando com o decreto do Exmo. Sr. Governador e 
Capitão-General da Capitania das Minas. Papel igual, com a mesma letra 
bordada e graúda, para que mesmo as pessoas que só conheciam letras 

redondas pudessem ler e saber, foram pregados no pelourinho e na porta 

das igrejas. 

(…)

(...) infestão estas Minas trahiçoeiras e inconfidentes; p.a q. ninguém possa 

sequer em pensamento de trahir o seu Rey, como dizem os Psalmos das 

Sanctas Escripturas; porq. a sua memória he p.a sempre negada e abominada 

por vil, trahiçoeira, peçonhenta, infiel, escarrada e salgada; p.a perpétuo 

exemplo e escarmento; assim como salgada deve ser a casa onde primeiro 

vio a luz o infame; p.a q. todos q. lêem este édito ou ouvem o seu bando 

tenhão a certeza de q. aquelle cujo nome se menciona com asco e se amal-
diçoa, deve sofrer morte natural p.a sempre, na forca para tanto armada no 

logar mais público (...) 

Tudo isso capitulado, articulado, em §§ e ff bordados e mais formalidades, 

conforme pedia, quer dizer — mandava a Ordenação del Rei Nosso Senhor, 

na língua arredondada, ornada, exaltada, rebarbativa, retumbante. Só de 

ouvir todos se boquiabriam e esbugalhavam os olhos: de medo, pasmo ou 

admiração. (p. 32-34)

 a) Observe com cuidado os adjetivos apontados pelo personagem Januário 
acerca do decreto que o condena à morte pública. A qual campo semân-
tico podemos relacioná-los?

Proposta de leitura: Os termos ajustados à apresentação do documento 
oficial estão carregados de imagens de poder (força da lei e autoridades) e de su-
perficialidade ao mesmo tempo (a letra caprichada, as formalidades). 
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 b) Enquanto, no texto literário, a linguagem adquire uma onda dramática, 
pungente, o texto da autoridade tem quais características? E o que elas 
significam no que diz respeito às formas e aos usos da linguagem?

Proposta de leitura: Há implicitamente uma comparação entre níveis de lin-
guagem: a lei aponta para uma língua-ornamento, supérflua, exagerada, enquanto 
a língua da vida está no monólogo interior de Januário, que não precisa de excessos 
nem de floreados para se manifestar. De outra forma, podemos dizer que a língua 
do poder está a serviço da autoridade; já a língua literária concentra-se na disper-
são desse mesmo poder pela inclusão de várias vozes no discurso.
 c) Mesmo recoberto por um discurso “floreado”, o tom verdadeiro do de-

creto é cheio de violência e crueldade. Explicite essa consideração anali-
sando a sua organização textual. 

Proposta de leitura: O texto é organizado por meio de termos que eviden-
ciam uma violência pensada e organizada, com ritos sacrificiais bem explícitos 
(enforcamento) e difamação dos que discordam da Coroa (infame, infiel, trai-
çoeiro etc.). Assim, o Decreto “equilibra-se” entre o floreado da linguagem e seu 
verdadeiro teor de intimidação e crueldade.

Ao se trabalhar com a intensidade da linguagem e com o “peso” que alguns de seus 

modos e variações estipulam, entramos no terreno da análise dos discursos e das formas 

de poder. A BNCC, atenta a essa modulação, preconiza, em uma das suas Competências 

Específicas de Linguagens e suas Tecnologias (2), a necessidade de pôr foco em uma 

leitura pluridimensional, que perceba as diversas camadas de sentidos que os discursos 

muitas vezes escondem, e, sobretudo, que essa atenção seja revertida em reflexão crítica e 

participação social.

ATIVIDADE 5 
A morte é um tema que acompanha a história da humanidade e traz sempre 

considerações diversas, quando não antípodas. Na narrativa em estudo, ela atra-
vessa praticamente toda a história e se manifesta de várias formas: assassinato, 
suicídio, enforcamento. Se pensarmos que estamos no século XVIII, o que é tão 
assombroso hoje poderia ser quase normal na época, quando a vida humana, so-
bretudo para os fora da ordem e do poder, se sustentava em linhas bem tênues. 
No entanto, além das contingências de espaço e tempo histórico, é importante 
observar a morte como evento particular, perpassada pela consciência e pela per-
cepção do indivíduo em si, ciente do seu estar no mundo. O personagem Januário 
protagoniza umas das cenas mais particulares em relação a esse aspecto. Vejamos: 

(…) Voltei porque quero escolher a minha hora. Quem vai decidir a minha 

vez sou eu, não eles. Eu vou ter o comando de minha morte. 
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Isidoro pareceu sorrir, não sorria. O Nhonhô que vosmecê era, este está 

morto faz muito tempo. Eu vi quando mataram Nhonhô lá na praça, não con-

tei? Eu vi o corpo de Nhonhô balangando no ar. 

Sim, era capaz de Isidoro ter razão. Aquele que ele era tinha morrido, pre-

cisava aceitar a sua morte de outra maneira, ser outro. Mas como, se estava 

magicamente preso àquela cidade, àquela casa, àquela mulher? Tinha vindo 

ao encontro da sua verdadeira morte, pra sempre. De manhã enfrentaria os 

soldados na praça. (p. 24-25)

 a) Como se analisa a oposição eu versus eles na cena? Quais lugares essas 
duas pessoas verbais ocupam na estrutura social?

Proposta de reposta: O nós discursivo remete à ideia do conjunto social 
e da ordem, forças que se superpõem ao indivíduo. O eu estrutura-se enquanto 
pessoa verbal e narrativa cuja subjetividade adquire o tom da vontade própria, de 
inserção do pensamento e da individualidade.
 b) No caso da morte, o personagem, que está condenado por assassinato, 

ou seja, um réu cuja pena já foi definida, toma uma decisão inusitada e 
quase improvável: escolher a “sua hora”. O que essa alteração do lugar de 
decisão implica na reversão dos lugares tradicionais de culpa e castigo, 
vítima e algoz, ordem e obediência?

Proposta de leitura: Ao escolher a sua hora, o personagem insere a indivi-
dualidade acima da coerção social, trazendo para ele o comando do seu próprio 
destino.
 c) Quando Isidoro, negro que acompanhava Januário, disse que Januário já 

morreu, estava tendo uma visão ou redimensionando o conceito de 
vida? Comente.

Proposta de leitura: Ele afirma, subjetivamente, que não dispor da própria 
vida e viver fugindo é uma forma de morte, pois o indivíduo, nessa condição, não 
pode se valer de seus direitos enquanto ser humano e cidadão.

ATIVIDADE 6
Os sinos são, no romance, um elemento articulador de sentidos. Como um 

coro em uma tragédia, estão próximos aos destinos dos personagens, fazendo 
soar seus acordes. Vejamos um trecho em que a sua função simbólica está atra-
vessada pelo papel social que desempenhou na comunicação da comunidade.

Os sinos-mestres dobrando soturnos, secundados pelos meões retomando 

a onda sonora no meio do caminho, os sinos pequenos repenicando alegres, 

castrados, femininos, nas manhãs ensolaradas, diáfanas, estridentes. (...) 

Muito antes, quando esticava os ouvidos, alargava-os, buscando adivinhar, 

reconhecer, ouvir o que aqueles sinos diziam. Se morte ou saimento, e pelo 
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número das batidas e dobres, que ele ia contando, podia saber se era irmão 

potentado ou pingante, homem, mulher ou menino; se missa de vigário ou 

bispo; se a agonia de alguém carecendo de reza e perdão para encontrar a 

morte final. A gente deve de rezar, meu filho, dizia mãe Andresa. Foi o que me 

ensinaram. Porque pode e deve de chegar a nossa vez. (…) (p. 13-14)

 a) As badaladas dos sinos têm um significado específico de acordo com o 
tom e o número de badalos. Explique isso à luz das classificações que 
o texto expõe.

Proposta de leitura: Sobretudo nas sociedades rurais, o sino funcionou 
como um sinalizador das coisas que aconteciam: mortes, missas, velórios, procis-
sões, batizados etc. Dependendo do tipo de dobre e repique, segundo o romance, 
a morte podia ser de um homem de posses (potentado) ou menos favorecido 
(pingante).
 b) De que forma a frase final, “Porque pode e deve de chegar a nossa hora”, 

está relacionada com os sinos e o tema do romance?
Proposta de leitura: O livro tem sua trama desenrolada numa cidade mi-

neira que teve influência decisiva da Igreja Católica em sua formação. Portanto, 
existiam (e ainda existem) muitas igrejas e sinos, cujo toque se destacava numa 
sociedade sem indústrias, portanto, mais silenciosa. O enredo, então, ambientado 
nesse cenário, traz para os sinos uma força especial, carregada sobretudo na 
evocação dos sentidos que seu toque assume, nesse caso, mais fortemente, o 
anúncio das mortes que marcam o romance. 
 c) Qual seria, então, a função do título do li-

vro, Os sinos da agonia, com base nas ideias 
desenvolvidas nas questões anteriores?

Proposta de leitura: Os personagens, mediados 
por suas paixões, sofrem a agonia de dores e suplícios. 
Tais sofrimentos são acompanhados pela simbologia 
dos sinos, como um som profundo e pungente, ins-
talado na memória da cidade e dos acontecimentos.

ATIVIDADE 7
Entre os vários estudos acerca da obra de Autran Dourado, as relações 

com a tragédia são continuamente apontadas como recorrentes em suas tra-
mas. Especificamente em Os sinos da agonia, encontramos um diálogo intenso 
com Hipólito, de Eurípedes, e Fedra, de Sêneca. Nas duas tragédias, um aconte-
cimento faz com que um personagem se sinta aviltado e puna o outro com um 
castigo fatídico. Além disso, a escolha dos personagens também foi direcionada 
pelo mito: Fedra, que se encontra ressignificada na personagem Malvina, descen-
dia, pelo lado materno, de Hélios, deus do sol, daí a escolha do nome da segunda 

As atividades propostas 

até aqui dialogam com o 

CAMPO ARTÍSTICO- 

-LITERÁRIO especialmente 

pela Habilidade EM13LP48 

e Competências 1 e 6.
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jornada ser Filha do Sol, da Luz. Januário vem de Janus, o deus bifronte, fazendo 
par com Gaspar, que lhe é o contrário em tipo, pois é castiço e recluso, enquanto 
Januário é possessivo e sexualmente ativo. João Diogo Galvão atrai as caracterís-
ticas de Teseu, personagem que mata o Minotauro com a ajuda de Ariadne (lugar 
ocupado por Mariana no romance). No entanto, após o feito, abandona-a e foge 
com sua irmã, Fedra. Teseu já tinha um filho, Hipólito, por quem Fedra se apai-
xona, que na narrativa mineira está encarnado em Gaspar. 
 a) Inicialmente, pode-se dividir a turma em grupos e pedir que cada um 

fique com uma jornada e identifique no romance trechos da obra que 
acentuam a relação com os mitos trágicos. Será necessária uma pesquisa 
mais detida sobre os mitos gregos e as tragédias citadas anteriormente.

+ Primeira jornada: Hipólito e Januário
+ Segunda jornada: Fedra e Malvina
+ Terceira jornada e quarta jornada: Gaspar e Hipólito

 b) A hamartia é um termo oriundo do grego que significa erro, um erro que 
vai gerar a peripécia. Como podemos identificar esses dois termos no 
romance?

Proposta de leitura: Pode-se identificar o erro na ação de Gaspar ao recu-
sar o amor da madrasta, pois, segundo Aristóteles, a hamartia vai gerar infor-
túnio para um homem bom. Sentindo-se rejeitada, Malvina desencadeia a pe-
ripécia (vingança: carta denunciando o enteado) e encaminha o caráter trágico 
do texto (suicídio).

ATIVIDADE 8
A leitura era um bem social restrito aos homens em meados do século XVIII 

(e até a uma boa parte do século XX). Às mulheres era reservado um outro “ar-
senal”, mais doméstico e restrito. No romance Os sinos da agonia, a personagem 
Malvina destaca-se por saber ler e escrever, o que era considerado um avanço 
para a época, além de uma forma de distinção: “Ela era muito bonita e prendada, 
dizia o pai. Sabia ler e escrever” (p. 97). Por outro lado, o acesso à leitura pelas 
mulheres representava um perigo social de equiparação com os homens e, por 
isso, também podia ser visto muitas vezes como mola desviante do caminho. As 
mulheres, iludidas pelo plano fantasioso dos livros, sairiam da sua condição “nor-
mal” e do seu espaço doméstico, reservado à procriação, e passariam a desejar 
amores romanescos, o que seria um passo para a perdição. No trecho abaixo, essa 
associação faz-se bem nítida, pois Malvina vê no enteado, por quem se apaixona, 
a realização dos ideias de leitura. Isso a tirará do habitual modo de convivência, 
pautado na moralidade, e a colocará sob o domínio do desejo e do enamoramento:

(…) Nunca tinha visto ninguém assim. Um homem de outros tempos. Não 

dos outros tempos que ela antes fantasiava, de outros tempos. Saído dos 



18

livros que ela leu (...) Nos imaginosos reinos da sua fantasia. Os heróis dos 

livros, que ela então (antes) vestia com outros panos e cores. Agora deviam 

ser assim feito ele. Tão nobres e polidos, de coração severo e apaixonado. Se 

deixava levar pelo que lia, os versos que ouvia, agora embalada nos metros e 

nos ritmos. (p. 147)

 a) Analise a relação entre livros e amor que está subjetiva no trecho desta-
cado e identifique de qual poder ela vem revestida.

Proposta de leitura: O amor seria desviante e colocaria as pessoas fora 
do alcance da realidade e instauraria o poder do desejo na condução das ações. 
Comparado ao modelo de relacionamento da época entre homens e mulheres, 
organizado à base de barganhas financeiras, troca de favores, violência, quando 
as filhas eram praticamente vendidas muitas vezes sem conhecer seus futuros 
maridos, o amor entra como um componente que pode alterar os modos esta-
belecidos e desequilibrar os acordos existentes. O seu veículo de contaminação 
seria o livro, cujo poder assentava na possibilidade de alterar a forma de pensar 
e sentir das pessoas.
 b) Essa relação amor-leitura tornou-se clássica em dois livros mundial-

mente famosos: Madame Bovary, de Gustave Flaubert e, sobretudo, O 
primo Basílio, de Eça de Queirós. Procure informações sobre os dois ro-
mances, relacionando-os a Os sinos da agonia.

Proposta de leitura: Emma (Madame Bovary), Luísa (O primo Basílio) e 
Malvina (Os signos da agonia), em proporções diferentes, veem seu cotidiano al-
terado por meio da leitura, que as coloca em outra dimensão de compreensão da 
vida. Embora tenham visto no casamento uma forma de ascensão social, encon-
traram nos livros outras formas de realização, que privilegiaram a sua identidade 
feminina, individual.
 c) Compare a ação desses dois romances com o que se passa em Os sinos da 

agonia e analise a dimensão do castigo que recai sobre os personagens 
que se deixam guiar pela fantasia leitora.

Proposta de leitura: Nos três romances, as mulheres leitoras e apaixona-
das deixam-se levar por relações extraconjugais e são punidas com a morte. O 
desejo incitado pelos livros ocupa, portanto, um lugar incômodo e precisa ser 
punido de modo exemplar.
 d) Após essa análise, reflita sobre qual valor 

a leitura assume nesses enredos.
Proposta de leitura: A leitura, especifica-

mente para as mulheres, aparece valorada de forma 
negativa, como elemento desestruturante, capaz de 
desviá-las das ações “corretas”.

As habilidades do 

campo artístico-literário 

desenvolvidas nesta seção 

foram: EM13LP46, EM13LP50 

e EM13LP52.
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PÓS-LEITURA 
Na análise do livro Os sinos da agonia, tivemos a oportunidade de conhecer 

sua organização narrativa e a relação intertextual com outras obras. Agora, mais 
próximos, podemos ampliar a experiência leitora com uma atividade que estimu-
lará bastante a intervenção dos alunos e alunas num processo de produção ativa 
do conhecimento em outras semioses.

Ao recorrer a textos de apelo sensorial diferente, estamos propiciando a interação entre 

signos de diversas ordens: “Considerando que uma semiose é um sistema de signos em 

sua organização própria, é importante que os jovens, ao explorarem as possibilidades 

expressivas das diversas linguagens, possam realizar reflexões que envolvam o exercício de 

análise de elementos discursivos, composicionais e formais de enunciados nas diferentes 

semioses — visuais (imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos, 

sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) e corporais (gestuais, 

cênicas, dança)” (BRASIL, 2018, p. 478).

ATIVIDADE 1
De forma a aprofundar ainda mais as relações de sentido que uma obra 

pode gerar, vamos propor a você, professor, professora, atividade em que a ima-
gem essencial do livro, o sino, é explorada em outras manifestações literárias. 
Selecionamos dois poemas para fazer essa interface: um da literatura portuguesa 
(reproduzido a seguir) e outro da lírica brasileira — o poema Sino, dobrai por mim, 
de Jáder de Carvalho (da obra Poemas inesperados, de 1978, p. 22).

Ó sino da minha aldeia1

(Fernando Pessoa) 

Ó sino da minha aldeia, 

Dolente na tarde calma, 

Cada tua badalada 

Soa dentro da minha alma. 

E é tão lento o teu soar, 

Tão como triste da vida, 

Que já a primeira pancada 

Tem o som de repetida. 

Por mais que me tanjas perto 

Quando passo, sempre errante, 

És para mim como um sonho. 

1. Disponível em: http://arquivopessoa.net/textos/206; acesso em 9 dez. 2020.
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Soas-me na alma distante. 

A cada pancada tua Vibrante no céu aberto, 

Sinto mais longe o passado, 

Sinto a saudade mais perto. 

 a) Analise os poemas com base em seus elementos estruturantes (escolhas 
lexicais, sintáticas e semânticas, linguagem figurada, posição do sujeito 
lírico) e referências externas (espaço e tempo), em especial o significado 
do sino. 

 b) Analise o processo de vivência dos sentidos elaborado pela linguagem 
poética e suas características particulares. 

 c) Identifique as relações intertextuais e interdiscursivas entre os poemas, 
mobilizando as metáforas que são acionadas pelos textos.

 d) Relacione os sentidos da imagem do sino nos poemas a sua significância 
no romance Os sinos da agonia.

ATIVIDADE 2: REESCRITA CRIATIVA DO POEMA  
DE JÁDER DE CARVALHO
Uma das formas de potencializar uma experiência leitora é tornar o aluno 

protagonista no processo de escrita. Num domínio criativo da ação educativa em 
sala de aula, um processo propositivo pode ser ativado através da reescrita tex-
tual. Encontramos essa diretiva na BNCC quando ela incentiva, na escrita criativa, 
a “elaboração da subjetividade” por meio dos roteiros da ressignificação dos textos 
(BRASIL, 2018, p. 504).

A leitura e a análise dos poemas trouxeram perspectivas de um desvela-
mento de significâncias profundas e, consequentemente, uma escuta de si e um 
contato maior consigo mesmo. Por isso, vamos aproveitar os processos de reco-
nhecimento desencadeados. 

Para que isso seja coordenado, alguns passos podem ser seguidos de 
forma que a produção de texto ofereça tanto um roteiro de escrita como a 
oportunidade de o aluno se colocar no lugar do sujeito poético, ou seja, são as 
suas emoções que conduzirão a escrita. Por isso, pede-se à turma que rees-
creva o poema de Jáder de Carvalho, mantendo sua estrutura, mas mudando 
seu núcleo gerador e, consequentemente, o campo semântico. Assim, os versos 
“Dobrai, ó sino, como numa despedida. / Dobrai, ó sino, como numa saudade” 
terão uma troca vocabular que mudará todo o tom dos sentimentos. Um exem-
plo: “Dobrai, ó sino, como numa alegria. / Dobrai, ó sino, como numa felici-
dade”. Cada aluno deverá escolher a palavra-sentimento mais própria à expres-
são de seu estado anímico e, na sequência, alterar os versos com as emoções 
correspondentes. 
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A atividade investe, para ser realizada, numa espécie de “inquirição pes-
soal”, pois a montagem do novo poema terá de ser feita após uma consulta a si 
mesmo. A resposta virá de uma série de fatores que são variáveis caso a caso. Esse 
passo, portanto, coloca o receptor da leitura em papel ativo, pois serão as suas 
motivações que darão sequência à atividade.

A seguir, é hora de socializar os escritos e criar um ambiente de des-
contração para que os alunos e alunas possam se apresentar. É importante 
ressaltar que, nesse “inventário” pessoal criado pela turma, não pode haver 
sanções ou critérios, nada é mais ou menos, tudo que a lembrança trouxer à 
tona é válido.

ATIVIDADE 3
Uma atividade em grupo agora será o próximo passo a privilegiar o prota-

gonismo num trabalho em conjunto. Os alunos e alunas terão de montar um 
book-trailer do livro. Para quem não conhece o termo, um book-trailer é um modo 
inteligente de recriar a leitura do livro por meio de uma apresentação de suas 
principais características e de seus atrativos num pequeno vídeo, semelhante ao 
que se faz com os filmes, que desperta a atenção do público. Assim, você propõe 
à turma que cada grupo deve, por meio do book-trailer, despertar nos leitores a 
vontade de ler o livro Os sinos da agonia.

A atividade, que propicia a socialização e o conhecimento, ativa com-
petências como selecionar e agrupar informações e possibilita a interação 
com uma mídia ativa, que tem características específicas, ou seja, os alunos e 
alunas poderão migrar sua percepção e seu conhecimento sobre o livro para 
outros registros, tanto de escrita, pois será necessário elaborar um roteiro, 
como visual, uma vez que as imagens serão determinantes para o sucesso do 
book-trailer. 

A princípio, a fim de motivar a classe, alguns trailers de filmes famosos 
são apresentados (faz-se a seleção com base nas predileções dos discentes). 
Depois dos comentários sobre o impacto do vídeo na vontade de ver o filme, 
mostra-se que procedimento idêntico pode ser feito com os livros.

A seguir, divide-se a turma em grupos e a cada um deles é designada a ta-
refa de apresentar o book-trailer, ativando vários campos de atuação ao mesmo 
tempo: pessoal, público, midiático, artístico-literário. Esta tarefa vai deman-
dar um envolvimento pleno, pois requer uma boa leitura anterior, criatividade, 
senso comunitário e utilização de recursos visuais. Algumas indicações práti-
cas podem ser dadas, mas você e a turma têm liberdade para alterar o plano:
 a) O book-trailer deve ter entre trinta segundos e três minutos de duração.
 b) Para sua realização, será permitido o uso de equipamentos como má-

quinas fotográficas digitais, telefones celulares ou filmadoras (ou outro 
equipamento de que a escola ou os alunos disponham).
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 c) Deverá ser editado em software de edição audiovisual como o Microsoft 
Windows Movie Maker ou similar.

 d) O trailer pode ser montado nos formatos AVI, MPEG, FLV e WMV (caso 
haja desconhecimento dos formatos, os vídeos caseiros geram bons 
resultados).

Recursos que podem ser utilizados:
Versão 2011

 f Para instalação offline — http://g.live.com/1rewlive4-all/pt-br/wlsetup 
-all.exe 

 f Para instalação online — http://g.live.com/1rewlive4-web/pt-br/wlsetup 
-web.exe 

 f Versão 2012 — permite a inserção de mais de uma faixa de áudio 
 f Para instalação offline — http://g.live.com/1rewlive5-all/pt-br/wlsetup 
-all.exe 

 f Para instalação online — http://g.live.com/1rewlive5-web/pt-br/wlsetup 
-web.exe

Você sabia que existe até um concurso de book-trailer, no qual as escolas 
inscrevem seus produtos e concorrem a uma premiação? Cada escola elege um 
autor, e a leitura de suas obras pode gerar práticas leitoras diversas, de acordo com a 
complexidade das obras e as possibilidades cognitivas dos leitores, desde o pri-
meiro até o nono ano do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e o EJA (fonte: 
https://www.ulbra.br/canoas/fome-de-ler/festival-book-trailer).

Confira aqui alguns dos book-trailers premiados e divirta-se com as boas 
histórias recriadas pelos alunos e alunas: 

 f Alice no país da natureza — EMEF Vitória (disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=My-q0IRHLYg&ab_channel=FomedeLer-ULBRA; 
acesso em: 9 dez. 2020).

 f As construções que Pedro no CEIA fez — CEIA (disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=p6lVpEfE4AE&ab_channel=FomedeLer 
-ULBRA; acesso em: 9 dez. 2020).

 f Bocejos da Lua — EMEF Rio Grande do Sul (disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=xvnv5HIXoiE&ab_channel=FomedeLer-ULBRA; 
acesso em: 9 dez. 2020).

 f Eu e o silêncio do meu pai — EMEF Duque de Caxias (disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=qPmaslW-SpE&ab_channel=FomedeLer 
-ULBRA; acesso em: 9 dez. 2020).

 f Mmmmmonstros! — EMEF Arthur Oscar Jochims (disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=Ejz29zL_tBg&feature=youtu.be&ab_
channel=FomedeLer-ULBRA; acesso em: 9 dez. 2020).



23

Como consulta, vale uma visita também ao material produzido por auto-
res e editoras: https://www.youtube.com/watch?v=wmSTjPo0q90&ab_channel 
=HarperCollinsChildren%27sBooks; acesso em: 9 dez. 2020.

As atividades de pós-leitura, como as propostas apresentadas, ampliam o campo de atuação 

dos estudantes, valorizando o protagonismo juvenil. As habilidades que são requeridas 

encontram-se vinculadas à competência 3: EM13LGG301 e EM13LGG304.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
(Destinadas aos professores dos demais campos de saber)

A BNCC organiza as aprendizagens essenciais em competências gerais, que 
não estão vinculadas a disciplinas específicas, mas aos conhecimentos e habi-
lidades que os alunos e alunas precisam desenvolver em todos os níveis de en-
sino: Infantil, Fundamental e Médio.2 Para esclarecer como isso está desenhado 
no documento, atentemos para as áreas em que os conhecimentos estão dis-
postos: Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa), Matemática e suas 
Tecnologias (Matemática), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, 
Física e Química) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, 
Sociologia e Filosofia). Com a primeira área, dialogamos intensamente na pri-
meira unidade. Agora é a vez de mobilizar os saberes em outros domínios.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
ATIVIDADE 1 (LEITURA)
A natureza, na época em que se passa o romance, tinha uma atuação ainda 

mais decisiva na vida das pessoas. A inexistência de indústrias fazia com que a 
matéria-prima fosse o motor da economia e da sobrevivência. Veja o excerto a 
seguir, em que tais questões compõem o cenário da narrativa:

Se lembrou de que antigamente, nos tempos de fartura, a Fazenda da 

Ribeirinha era um mimo, um pomar viçoso; se lembrou da sua plantação 

de marmelo, do seu fabrico de conservas, das mais de duas mil caixas de 

marmelada e goiabada que mandava para a cidade da Bahia; das pereiras, 

das parreiras, das figueiras; das canas (chegou a sentir na pele a aragem 

imaginária vinda do antigo canavial), tachas e alambiques; das centenas de 

escravos labutando; dos pastos cheirosos, das bostas nos currais, o quen-

tume bom no nariz, ele longe, do alpendre, só espiando preguiçoso; dos seus 

muitos bois de semente, das vacas cheias, das novilhas vazias saltando e mu-

gindo no azul-cinzento do entardecer. (p. 113)

 a) Classifique as frutas apresentadas no trecho e as possibilidades de pro-
dutos que elas podem gerar.

2. Pode-se assim ler no documento: “Na BNCC, competência é definida como a mobilização 
de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioe-
mocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. (BRASIL, 2018, p. 8) 
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 b) O que são conservas e qual seu processo de fabricação e conservação?
 c) Qual a função dos alambiques?
 d) O que são bois de semente?

ATIVIDADE 2 (LEITURA)
Além da subsistência, a natureza também era fonte de remédios e local de 

cura. Com uma medicina ainda incipiente e, além do mais, num país colônia, dis-
tante das novidades da Corte, as plantas e os animais eram quase sempre o único 
provimento para produção de medicamentos caseiros. Numa situação de doença 
ou mesmo mudança de humor, o conhecimento da medicina natural era, muitas 
vezes, o caminho para a sobrevivência: 

Que foi, minha Nossa Senhora? disse dona Vicentina assustada, já mandando 

uma preta trazer chá de congonha bem forte (p. 116).

 a) Em que consiste o processo de cocção que produz chás?
 b) Pesquise o que seria chá de congonha e seus benefícios.
 c) Assista a esse vídeo sobre os chás e compartilhe as considerações do quí-

mico: https://www.youtube.com/watch?v=EFPosXIYGP0&feature=youtu 
.be&ab_channel=PeriodicVideos.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
Para melhor compreensão das questões históricas que iremos desen-

volver nesta seção, precisamos dos saberes mobilizados pela área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas,3 que conseguem nos lançar em uma compreen-
são mais apurada dos fatores sociais e sua relação com a história e os sistemas 
de pensamento.

ATIVIDADE 1 (PRÉ-LEITURA)
Como que para inverter o curso tradicional da história, sobretudo aquela em 

que os recontos têm na palavra do branco vencedor a versão definitiva, o romance 
de Autran Dourado dá vez principal justamente ao “excluído”: Januário. Sua voz 
inicia o romance, e é por meio dela que tomamos contato com os acontecimentos. 
A condição intercalada que ocupa na sociedade já o consagra como uma figura 
complexa e atormentada: “Bugre e bastardo, filho das ervas, as duas chagas da 
sua alma”. No entanto, mais do que um personagem plano, preso a sua condição, 
ele é apresentado com uma incursão psicológica única, densa, cheia de detalhes 

3. A BNCC afirma que a área “amplia essa base conceitual e, mantendo referência às principais 
categorias da área, concentra-se na análise e na avaliação das relações sociais, dos modelos 
econômicos, dos processos políticos e das diversas culturas”. (BRASIL, 2018, p. 471)
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interiores que obedece a um fluxo de consciência descontínuo. Contudo, numa 
perspectiva histórica, a dinâmica das representações funcionava à época de forma 
hierárquica e estática, amarrando de certa forma o personagem a algumas imagens:

A mãe mameluca, do mesmo bronze da sua cor. Diziam que ela era bugra. 

O nome soava como uma ofensa. Não a ela, a ele que o confundia com outra 

coisa. Sou bugra não, minha mãe é que era, pegada a laço, dizia. Filha de 

branco com cunhã neófita (...). O pai, Tomás Matias Cardoso, homem rico, 

quase um potentado, morava com sua mulher Joana Vicênzia e mais quatro 

filhos brancos (não eram que nem ele, eram brancos de geração), casados. Os 

outros, cujo número não se sabia, gerados de pretas cativas (não eram que 

nem ele, carijó), pardos e mulatos, também eles na lei do cativeiro, porque 

só na morte, em testamento, o pai era capaz de filhar, reconhecer, alforriar.

Não deixa nunca, meu filho, que confundam você com mulato ou cafuz. Você 

às vezes é meio escuro. Não deixa não, que é perigoso, podem te deitar ferro. 

Quando eu nasci, na pia me quiseram escrever como cafuza. Assim eu seria 

escrava. Foi preciso que meu pai tivesse a coragem de chegar e dizer filha 

minha, filha minha com peça da terra, protegida por bula, por lei del-Rei. 

Assim a mãe contava.

A casa assobradada do pai no Morro de Santa Quitéria. (…) (p. 14-15)

 a) Identifique e analise as marcas da discriminação racial que se faziam 
de forma tão naturalizada na época: as distinções hierárquicas entre a 
mestiçagem (procurar os significados dos termos destacados), a “lei do 
cativeiro”, a formação familiar poligâmica, os filhos “ilegítimos”. 

 b) Reflita sobre como os modos de distribuição de renda, as relações de 
trabalho e a separação social do país hoje ainda devem sua estrutura ao 
modelo escravocrata.

 c) Pesquise nos livros de História sobre a constituição do sistema econô-
mico da época, as formas de organização social e trabalho que davam 
suporte a essa sociedade: o ciclo do ouro, os bandeirantes, as minas e os 
modos de extração.

ATIVIDADE 2 (LEITURA)
Outro personagem do livro Os sinos da agonia que traz em si as marcas 

da negritude, das condições a ela associadas e do destino que lhe estava re-
servado é Isidoro. Negro, fiel e silencioso, sua função é acompanhar e prote-
ger Januário (Nhonhô).

(...) como se Isidoro não percebesse e acompanhasse os seus mínimos sus-

piros e gestos, ali como um cão. Mesmo dormindo o preto parecia tudo ver 



27

e ouvir. (…) Desde quando aqueles pés, aquela mão de palma maciamente 

branca, os vincos da cabeça, da vida e do destino cortados fundos, que 

mesmo uma cigana cega podia ler; desde quando aquela voz pastosa, quente, 

cantada, o seguia, eco soturno de sua própria voz? (p. 18-19)

(...) Durmo não, disse o preto. Tenho sono nenhum, não vou pregar olho. Se 

Nhonhô quer arriar um pouco, pode dormir descansado, eu tomo conta. (…) 

(…) Preto não carece de sono, disse. Nenhum branco, ninguém nunca respei-

tou sono de preto. Preto é bicho, coisa pior. Eu sou peça da Mina, branco é 

quem diz. (p. 20)

(…) Os olhos escamados de veludo e estrias de sangue no branco acasta-

nhado às vezes pareciam voltados para dentro, buscavam alguma coisa es-

quecida no tempo, perdida na escuridão. (…) (p. 20)

(…) Buscava uma dor funda e esquecida. Ele fazia tudo por esquecer. Entre 

guardados inúteis. (…) (p. 21)

 a) Identifique nos trechos selecionados a complexa ordenação psicológica 
do personagem, que oscila entre a obediência ao outro e sua coisificação, 
peça da engrenagem do cruel sistema de escravidão e, ao mesmo tempo, 
uma melancólica imersão interior, na qual busca, talvez, uma identidade 
que se viu perdida bem antes do seu nascimento.

 b) Qual o significado da expressão “que mesmo uma cigana cega podia ler” 
e sua relação com a questão da identidade?

 c) Qual expressão do texto, em linguagem figurada, simboliza a vida de 
Isidoro e sua função? Identifique e comente.

ATIVIDADE 3 (PRÉ-LEITURA)
Outro aspecto a ser abordado é a complexa formação de etnias e povos 

dos negros escravizados. Há uma tendência a vê-los como homogêneos, mas na 
verdade o Brasil foi povoado por culturas negras diversas, com tipos e línguas 
diferentes, bem como costumes. O trecho a seguir evidencia dois segmentos de 
percepção desse mundo: o primeiro, do negro como posse (Isidoro é dado de 
presente a Januário por seu pai) e o segundo, da diversidade de origens e das 
qualidades a eles destinadas.

(…) Januário, muito apreço a este mina que lhe dou. Fica com ele pra você. 

Isidoro é um preto ladino mas só uma vez tentou fugir, foi preso pouco além 

da Passagem. Preto de lavra é assim mesmo. Muito apreço ao meu presente. 

Olhe, é um preto mina que estou lhe dando. Eu podia lhe dar peça que se 
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dá pra ficar junto de mulher ou menino. Um angola, cabinda melhor ainda. 

Saiba dar valor a um preto mina, Januário. Apesar de ariscos e fujões, isso às 

vezes eles são.

E numa outra camada no bolsão do tempo, afogada nas brumas cavernosas, 

uma outra voz sem cara: Lá ia eu gastar preto mina em serviço caseiro! Preto 
mina é pras lavras, pras faisqueiras. A fama dos minas na faiscação, o faro 

para o ouro. Tinham parte com o demo, feiticeiros. De longe os olhos de um 

mina eram capazes de catar num cascalho um grão de ouro da melhor qua-

lidade. (p. 21)

 a) Identifique as relações de posse que eram estabelecidas com os negros 
escravizados a partir dos termos e expressões que caracterizam tal mo-
delo de apropriação.

 b) Entre os escravos, havia uma “tipologia” particular, que determinava fun-
ções e espaços específicos. Estude como se dava essa divisão da força de 
trabalho e a separação dos espaços — interior (doméstico) e externo (mine-
ração) —, bem como as consequências para os escravos dessa classificação.

 c) Pesquise os significados das etnias e origens geográficas dos negros e 
quais as características culturais desses grupos.

 d) Além da dominação física, outro tipo de violência agia sobre os escravos: 
a simbólica. Ao serem comparados ao demônio, migravam para o imagi-
nário popular carregados de muitos estereótipos. Explicite a complexi-
dade desse processo e as consequências dessa visão estereotipada para 
a manutenção dos preconceitos ainda hoje existentes.

ATIVIDADE 4 (LEITURA)
No livro também encontramos menção aos quilombos, grupos de escravos 

fugidos que se organizavam de forma a ter uma vida livre, fora do jugo do senhor 
das terras, dos feitores e dos capitães do mato. Vejamos este trecho que nos mos-
tra a envergadura do espírito de libertação dos escravos, que arduamente conse-
guiram, muitas vezes, reverter a situação e impor medo e respeito e, ao mesmo 
tempo, a dificuldade de sustentar essa situação ímpar:

(…) Não acredito mais em quilombo, disse ele como respondendo a uma fala 

de Januário. Os grandes quilombos parece que acabaram. Só ficaram mesmo 

uns gatos pingados encafuados aí pelos matos, assaltando viandante des-

prevenido pra poder comer, que nem eu já fiz muito pra Nhonhô. Os tempos 

das roças e da fartura alforriada, ganha no peito e na arma, não de mão 
beijada, tem mais não. O tempo do grande perigo, do medo que os brancos 
passavam, os camaristas botando a boca no mundo, no escarcéu do cagaço, 

parece que já passou, volta mais não. (p. 29)
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Pergunte aos alunos: Apesar de terem sido muitos, os quilombos passaram 
para a história representados pela imagem de Palmares e pela figura de Ganga 
Zumba. Por meio de pesquisa, elabore uma análise dessa experiência de liber-
dade, de suas condições e motivações de existência, da estrutura social montada 
e do desfecho trágico, bem como de livros que tratam desse assunto.

Você pode conhecer mais a escravidão tanto em livros acadêmicos que analisam o tema 

como em romances e relatos autobiográficos cujas histórias giram em torno da escravidão. 

Por exemplo, se quiser saber de vários aspectos que cercam a violência da escravatura, veja 

Histórias não (ou mal) contadas: escravidão, do ano mil ao século XXI, de Rodrigo Trespach, 

ou Underground Railroad: os caminhos para a liberdade, de Colson Whitehead.

ATIVIDADE 5 (PÓS-LEITURA)
As marcas da escravidão e da tentativa de uma vida livre tornam-se reais 

nos corpos dos escravos. A tortura, os açoites, entre outros maus-tratos, eviden-
ciavam-se como práticas rotineiras:

(…) Minha sina é o cativeiro. De Nhonhô ou de um branco qualquer. Com Nhonhô 

já estou acostumado, gosto muito de Nhonhô. (Era a primeira vez que falava 

assim). Qual, não dou pra quilombola, é muito dura aquela vida. Eu não tenho 

mais força, a alma me abandonou. Uma vez não fugi? Se esqueceu da marca de 

letra que me queimaram na pele, por mando de Sinhô seu pai, na prisão dos 

pretos, na cadeia? Me chegaram o ferro em brasa, chiando na pele, a dor. (p. 29)

Peça aos alunos que analisem o entrelugar em que se encontra o persona-
gem: sua destinação ao cativeiro, a experiência da soltura e a dura realidade dos 
castigos que acabam por aprisionar a mente.

ATIVIDADE 6 (PÓS-LEITURA)
A religiosidade, marca tão destacada na cultura mineira, aparece na obra 

redimensionada a partir de cada experiência. Isidoro, mais uma vez, tem na sua 
história um rasgo do que seria uma vivência mística: 

Isidoro foi se calando. Os olhos agora abertos tinham um brilho mais ave-

ludado, umas escamas de peixe rebrilhando, varados por um raio de luz. Os 

olhos brilhavam de estrelas como o manto da Virgem. Uma luz esplendorosa, 

vinda de dentro. Nas névoas do sonho Isidoro navegava, transluzia. (p. 30)

Pergunte aos alunos: Além da mestiçagem, outro fator que apontaria para 
uma “mistura” de culturas e raças é o chamado sincretismo religioso. Pesquise 
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as formas de manifestação desse fenômeno e verifique como ele está incrustado 
na história social e na formação da sociedade brasileira.

ATIVIDADE 7 (LEITURA)
A existência de uma antiga nobreza ainda tem lugar nessa época e, no ro-

mance, vê-se identificada às famílias paulistas. Diante da penúria em que se en-
contravam, pois viviam um período de decadência, buscavam bons partidos para 
suas filhas, homens sem ascendência “nobre” ou “linhagem”, mas que podiam, pe-
las posses, soerguer as “dinastias”. Essa situação sagra o casamento de Malvina, 
jovem de ascendência nobre que, com 20 anos, se casa com João Diogo, rico fa-
zendeiro quase sexagenário.

Quando João Diogo Galvão decidiu de novo se casar, foi de um gesto inusi-

tado e magnânimo: ouviu o filho sobre a justeza e sabença do que ia fazer. 

Disse quem era a escolhida. Uma moça muito boa de São Paulo, da nobreza 
vicentina, fez questão de acentuar. Das melhores famílias de Piratininga. (...) 

uma Dias Bueno! Gente fidalga, de linhagem e cota d’armas, com nome es-
crito nos livros do reino. 

(…) E a voz cresceu de novo, como se tivesse vergonha daquela modéstia e 

procurasse compensar com a voz a fraqueza de se confessar sem linhagem. 

Porque ouro e fazenda não lhe faltavam, posição tinha. (...) Sou tido como 

amigo del-Rei, continuou; e o Capitão-General o recebia quando ele dese-

java, ouvia-o mesmo em assuntos de governança. Quando quiseram aca-

bar com o perigo dos quilombos, foi a ele o principal a que recorreram. No 

Senado da Câmara, se falava, diziam logo amém. (p. 93)

 a) Observe os índices que denotam a classe social dos personagens e ana-
lise os valores que representavam.

 b) Depois de interpretar os acordos sociais entre as famílias (noiva e pre-
tendente), pesquise sobre os significados de termos que são específicos 
da época (nobreza vicentina, cota d’armas, livros do reino) e relacione-os 
à atividade da Coroa Portuguesa no Brasil e suas formas de organização.

ATIVIDADE 8 (PÓS-LEITURA)
Malvina, a personagem feminina que mais se destaca no livro, impõe-se 

pela sua capacidade de arquitetar situações favoráveis aos seus desejos, como 
também por se levar por uma paixão avassaladora. Seu comportamento destoa 
das representações usuais do feminino no período em que se passa o romance, 
quando o lugar da mulher era restrito, em princípio, ao lar, ao marido e à pro-
criação. Na frase a seguir, vemos uma nota do que significava ser mulher naquela 
época e quais os protocolos sociais a ela relacionados:
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(…) Não se usa mulher ler. Muito menos comentar com os homens em demo-

rado comércio. Mesmo nas festas, no palácio. Não fica bem em dona casada. 

Gente faladeira e atrasada, nobreza de de repente. (…) (p. 149)

 a) A leitura parecia ser um reino quase proibido às damas na sociedade co-
lonial. Qual a implicação dessa restrição para os modos de composição 
social e manutenção da hierarquia?

 b) Faça uma pesquisa sobre o acesso das mulheres à leitura no Brasil e seu 
processo de escolarização e letramento.

ATIVIDADE 9 (PÓS-LEITURA)
Uma das primeiras escritoras brasileiras era negra, professora e morava no 

Maranhão: Maria Firmina dos Reis. Conheça um pouco da sua história e per-
ceba como as estruturas sociais de restrição e preconceito podem ser superadas: 
“Nascida em 11 de março de 1822, em São Luís, no Maranhão, Maria Firmina é 
autora de Ursula (1859), o primeiro romance abolicionista do Brasil. Filha de João 
Pedro Esteves, homem negro, e Leonor Felipe dos Reis, mulher branca de ori-
gem portuguesa, Maria Firmina é prima do também escritor Sotero dos Reis. Foi 
professora em Guimarães, no Maranhão, e escreveu outras obras, como Gupeva 
(1861), romance com temática indígena, o conto “A escrava” e textos poéticos, 
como o “Hino da libertação dos escravos” (Disponível em: <https://www.itau-
cultural.org.br/centenario-de-maria-firmina-dos-reis>. Acesso em: 9 dez. 2020).
 a) Procure a letra do “Hino da Libertação dos escravos” e analise suas prin-

cipais ideias e seus sentimentos.
 b) Pesquise sobre os livros da autora e verifique como foi a recepção crítica 

à época em que foram lançados.
Com essa apresentação dos personagens e situações específicas, marca-se, 

além da sua presença na história, o limiar de suas fragilidades condicionadas 
aos lugares sociais ocupados (ou não ocupados). Tal 
perspectiva aproxima-nos de uma visão das Ciências 
Humanas voltada para uma história menos oficial e 
mais contingente aos sofrimentos humanos, entre 
histórias de amor, traição, luxúria.

Diálogos com a BNCC

Encontramos ressonância 

dessas atividades 

em: EM13CHS404 e 

EM13CHS302.
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APROFUNDAMENTO 

O termo jornada, que aparece no romance Os sinos da agonia como orga-
nizador dos planos narrativos e dos acontecimentos, tem empregos variados em 
diversos campos de atuação. Pode evidenciar a ideia de caminho a percorrer, de 
vivência de acontecimentos, que podem ser temporal e espacialmente delimita-
dos, uma jornada de um dia, por exemplo, como também uma abstração espiri-
tual do percurso do homem na terra, seu caminho para a ascensão. Da mesma 
forma, o termo pode significar um registro específico, como jornada de trabalho. 

No terreno do literário, especificamente no teatro ibérico dos séculos XVI e 
XVII, jornada é sinônimo de ato, isto é, cada uma das partes em que se divide uma 
peça. Esse sentido migra para os autos, presépios e pastoris regionais muito co-
nhecidos no Nordeste brasileiro: as jornadas das pastoras e seus cantos (ver Auto 
da Lapinha). Com significado semelhante, podemos encontrar sua utilização nas 
tragédias gregas, quando os personagens vivem uma jornada dramática a eles 
destinada pelos infortúnios da vida.

O romance de Autran Dourado (Os sinos da agonia levou três anos de traba-
lho intenso na casa do autor em Petrópolis) absorve tanto a divisão proposta pelo 
teatro — jornada como centro de um conjunto específico de ações, semelhante 
a um capítulo, uma organização técnica da narrativa — como os sentidos mais 
abstratos da tragédia, ou seja, a vivência dos destinos dos personagens (Malvina, 
Gaspar, Januário e João Diogo).

A tragédia grega, certamente, é seu condutor mais visível e determinante. 
Em Uma poética de romance: matéria de carpintaria (1973), livro no qual explicita 
sua técnica narrativa, Dourado apresenta detalhadamente todo o projeto do livro 
na sua relação com as tragédias Fedra e Hipólito. Vemos na montagem proposta 
como estão organizados o sofrimento dos personagens, o substrato da farsa, a 
escolha dos nomes, a tragicidade do desejo em diálogo e ao mesmo tempo paró-
dia e carnavalização da trama das tragédias citadas. Fedra, filha de Hélios, apai-
xona-se por Teseu. Este, que já havia se enamorado de sua irmã Ariadne, com 
quem vence o Minotauro (ver o mito do fio de Ariadne), acaba por abandoná-la 
para estar com Fedra. Hipólito, filho bastardo de Teseu, entra em cena para gerar 
o conflito fatal, pois Fedra apaixona-se por ele. 

O escritor justapõe a cena trágica aos personagens do romance e cria um 
romance de teor psicológico e intimista. A noção de tempo é circular, ou seja, os 
personagens estão por ele envolvidos em várias planos. A narrativa inicia-se com 
todo o conflito já gerado (assassinato de João Diogo e a perseguição a Januário), 
o que faz com que o leitor vá montando aos poucos a cronologia dos aconte-
cimentos. De um modo inteligente, um jogo é arquitetado, pois vai-se tendo 
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conhecimento fragmentado das ações por meio do fluxo de consciência dos per-
sonagens. Assim, os fatos adquirem versões a partir de cada jornada.

A partir dessa estruturação ou “planta baixa”, como o autor a denominava, 
ele ambienta a trama no interior de Minas Gerais, especificamente em Vila Rica, 
hoje Ouro Preto. O período escolhido é o chamado Século do Ouro, quando o es-
tado era o “celeiro” dos metais preciosos e da riqueza do país. Para a ambientação 
ficar mais tensa, a narração situa-se na decadência desse período, o que fará par 
com os destinos trágicos dos personagens: findo o ouro, finda a vida.

Num cenário que mistura a dimensão pessoal dos destinos com as questões 
econômicas e sociais da época (a derrama, por exemplo), o leitor vivencia um cal-
deirão de sentimentos (amor, traição, vingança) aquecido por estruturas sociais 
rígidas (trabalho escravo, compra de esposas, preconceitos), pela ação das figuras 
do poder (a Corte portuguesa e seus representantes) e pelas formas de circulação 
de dinheiro (sesmarias, escravatura, minas).

Em uma pesquisa intensa, o autor recorreu a vários dicionários e livros de 
história da época para compor cenário tão complexo. O dicionário de Moraes e 
Silva, de 1789, foi praticamente o condutor da seleção vocabular, além das fartas 
histografias do Ciclo do Ouro. Sua obsessão por Minas, estado em que nasceu, 
toma a forma romanesca, único modo de se aproximar da densidade da vida em 
palavras. Mas as Minas por ele absorvidas saem da história para uma apropriação 
particular: “É um livro em que eu adoto toda a história de Minas com uma forma 
particular, minha, como me apropriasse do contexto ali”. 

Apesar de o romance se situar historicamente no período árcade brasileiro, 
sua composição é barroca, circular, intervalada. O autor, que confessa sua ad-
miração pelo período barroco, enfatiza essa escolha estilística: “Sinos da agonia 
é um livro muito barroco (...) Porque eu preciso sempre de um extrato barroco. 
Mas o barroco literário meu, que eu uso em meus livros, é um barroco deformado 
por mim”. O barroco vê o mundo por uma interface dúbia, através de um homem 
imerso em suas fraquezas e ambições, ou seja, um homem dramático. Dourado 
ressignifica essa fratura espiritual e a localiza nos conflitos humanos e munda-
nos no livro por meio de uma técnica que envolve os personagens no centro de 
uma ação dramática pessoal e histórica.

Em relação ao Arcadismo, o escritor mantém uma posição crítica e faz 
ironias constantes à ingenuidade da pastora Marília, figura emblemática desse 
período (Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga). Por isso, constrói uma 
personagem feminina que lhe é antípoda: Malvina. Esta é maliciosa, sagaz, densa 
e complexa, enfim, barroca. João Diogo é o personagem mais linear: afeito ao 
dinheiro, fogoso, deixa-se levar pela beleza e astúcia de Malvina. Já Januário car-
rega em si uma manufatura psicológica mais elaborada, ele é a voz do outro, que 
fala de dentro e de fora da situação ao mesmo tempo. Gaspar funciona como um 
cordeiro a ser imolado: casto, puro, mas objeto de desejo fulminante de Malvina.
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Pelas considerações apresentadas, percebemos que o romance se configura 
como psicológico, com um fundo histórico de base, que demandou uma consulta 
dedicada a documentos da época. Ou seja, além da narração em si, há um valioso 
paratexto de referências que podem ajudar na compreensão do processo de es-
crita do livro. Assim, é importante compreender a obra como um texto compó-
sito, articulado a partir de uma base ampla e diversificada de pesquisa. Em uma 
perspectiva intertextual, o diálogo dá-se sobretudo com a estrutura da tragédia 
grega e sua tensa movimentação de sentimentos. Em uma perspectiva interdis-
ciplinar (Teoria da Literatura, Economia, História, Historiografia Literária), mer-
gulhamos num Brasil profundo, colonial, e nas almas e nos dramas de seus per-
sonagens. Essa articulação é importante para que nós, professores e professoras, 
bem como os alunos e alunas, conheçamos melhor os processos de formação da 
sociedade brasileira assim como também a manufatura do estilo do escritor, que 
é sua grande distinção; afinal, estamos diante de um dos mais inventivos escrito-
res brasileiros, um exímio carpinteiro da palavra.

Em relação à autoria do livro, é importante marcar que Autran Dourado é 
um escritor brasileiro com uma trajetória longa em publicações de qualidade, com 
grande impacto na cadeia leitora. Entre romances (Ópera dos mortos, Os sinos da 
agonia), novelas (Uma vida em segredo), contos (Nove histórias em um grupo de três), 
ensaios (O meu mestre imaginário) e memórias (Gaiola aberta), sua obra tem lugar 
garantido na história da literatura brasileira pela qualidade e pelo apuro do estilo. 
Seus livros receberam traduções em diversas línguas, ganharam prêmios (Prêmio 
Camões e Prêmio Machado de Assis, entre outros), o que trouxe reconhecimento ao 
autor, que faleceu em 30 de setembro de 2012 no Rio de Janeiro, aos 86 anos.

Os sinos da agonia, lançado em 1974, ganhou o prêmio Paula Britto, do 
Conselho Estadual da Cultura do Rio de Janeiro, e sedimentou a trajetória do 
escritor. Como afirma Assis Brasil: “Publicado há 45 anos, o romance Os sinos da 
agonia, de Autran Dourado, revela um intelectual refinado, com cultura sólida 
e seguro dos seus meios expressivos”.4 Outros críticos também têm pensamento 
semelhante sobre Autran Dourado e sua obra. Quando da sua morte, o crítico 
literário Fábio Lucas e a professora (UFMG) e ensaísta Eneida Maria de Souza 
deram depoimentos ao site Uai acerca do escritor mineiro:

“Era o mais importante romancista brasileiro vivo.” É assim que o crítico li-

terário e professor Fábio Lucas se refere ao amigo Autran Dourado. “O mais 

denso, o mais experimental e ao mesmo tempo o que fez a mais profunda 

investigação da ancestralidade do ser humano”, defendeu o crítico assim que 

soube do falecimento do escritor.5

4. Disponível em: https://www.bpp.pr.gov.br/Helena/Noticia/Rara-relevancia; acesso em: 
9 dez. 2020.
5. Disponível em: https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2012/10/01/noticia-e-mais,105 
324/morre-aos-86-anos-o-romancista-mineiro-autran-dourado.shtml; acesso em: 9 dez. 2020.
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Para Fábio Lucas, Dourado era dono de narrativa cuidadosa, tanto que tam-
bém se destacou como estudioso dessa arte. “O romance dele nunca se afastava 
da aldeia imaginária que criou. No fundo, é o interior de Minas. Ele era tão ob-
cecado com a obra e a perfeição que o sonho dele era ter algo que garantisse seu 
sustento, para que tivesse horas suficientes para se dedicar à literatura. Não abria 
mão da reflexão”, conta.

É com orgulho que Fábio Lucas lembra uma homenagem que recebeu do 
amigo: o ensaio Uma poética de romance: matéria de carpintaria (1976) é dedi-
cado a ele e a Antonio Candido. “Tenho guardadas mais de 50 cartas do Autran. 
Às vezes, ele mandava um livro e eu retornava apontando algumas imperfeições 
que encontrava na linguagem”. 

De acordo com a professora da Faculdade de Letras da UFMG Eneida Maria 
de Souza, a linguagem de Autran Dourado é um aspecto que chama atenção no 
conjunto da obra. “Muito elaborada. Ao mesmo tempo em que ele trabalhou a 
questão do popular, do cotidiano, é muito semelhante a uma linguagem macha-
diana. Cuidadosa e ao mesmo tempo preocupada com o linguajar mineiro, do 
interior arcaico do Brasil”, comenta.

A professora também chama atenção para os temas tratados. Os romances 
de Autran Dourado têm desde tramas sobre o período da Inconfidência assim 
como personagens mais simples, como a protagonista de Uma vida em segredo. 
Eneida também destaca o valor que Autran Dourado atribuiu ao século XVIII no 
Brasil, principalmente a questão do barroco. “É uma Minas arcaica, sem grandes 
progressos, que se preocupava muito com o sentimento mineiro, do outro que 
não existia mais, das famílias decadentes”, analisa.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES

Na formulação do texto da BNCC, fica muito clara a importância dos cam-
pos de atuação social, que são os eixos estruturantes do processo educativo. Por 
isso, a BNCC não apresenta um currículo mínimo por série, mas sim um conjunto 
de competências e habilidades ligado aos campos de atuação. Essa perspectiva, 
que sai da seriação e da hierarquia de conteúdos, abre-se para possibilidades 
amplas de vivência de docentes e discentes na — e além da — sala de aula. Muitos 
campos circulam a vida dos jovens, que se equilibram entre várias frentes de ação 
e pensamento que precisam ser convidadas a interagir com o processo de apren-
dizagem posto em prática no ambiente escolar. 

As formas de aprender acontecem por contato entre subjetividades: a sub-
jetividade-professor e a subjetividade-aluno. Essas, por sua vez, promovem ou-
tro nível de interação entre sujeitos: a subjetividade da própria aula, cenário de 
invenção e criação de expressões. E onde se formam essas subjetividades? Nos 
campos de atuação social! Daí a importância de agregá-los às práticas educati-
vas e, sobretudo, leitoras. Segundo a BNCC, podemos dividir esses campos, para 
efeito metodológico, em cinco “vidas”: vida pessoal, vida pública, jornalístico-
-midiática, artístico-literária e práticas de estudo e pesquisa.

Uma leitura literária, que procura enfatizar a experiência que um livro pode proporcionar, 

deve levar em consideração os campos de atuação propostos pela BNCC: “Para orientar uma 

abordagem integrada dessas linguagens e de suas práticas, a área define que os campos 

de atuação social são um dos seus principais eixos organizadores. Segundo essa opção, a 

área propõe que os estudantes possam vivenciar experiências significativas com práticas 

de linguagem em diferentes mídias (impressa, digital, analógica), situadas em campos de 

atuação social diversos, vinculados com o enriquecimento cultural próprio, as práticas 

cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos” (BRASIL, 2018, 477). 

Assim, o trabalho didático que se faz com um livro deve levar em conside-
ração esses espaços de produção que darão mais sentido ainda à leitura e às ati-
vidades desenvolvidas. Por isso, nessa seção, apresentamos algumas fontes que 
podem sofisticar o letramento dos alunos, como também facilitar seu processo 
de compreensão do rico cenário montado em Os signos da agonia.

Portanto, agora vamos dialogar com uma série de manifestações e referên-
cias que estão postas pelo romance em vários campos de conhecimento e atua-
ção. Comecemos com uma visita a equipamentos culturais que guardam em si a 
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história da época. Indicamos como proposta de trabalho a ser desenvolvido em 
sala uma visitação virtual às seguintes instituições:
 a) Museu da Inconfidência — O museu, que funciona onde antes era Casa de 

Câmara e Cadeia, é um prédio histórico suntuoso, situado no centro de 
Ouro Preto. Sua fundação aconteceu no governo de Getúlio Vargas: “Em 
meados da década de 30, o presidente Getúlio Vargas determinou que 
os restos mortais dos participantes da Inconfidência degredados para 
a África fossem trazidos de volta ao Brasil. Os ossos que puderam ser 
exumados chegaram em 1937. Numa época em que o resgate da memória 
brasileira começava a se tornar prioridade tanto para governo quanto 
para intelectuais, o local para depósito daquelas relíquias só poderia ser 
Ouro Preto”. Na página do museu, além de informações preciosas sobre 
a Inconfidência, há um acervo online que pode ser acessado pelos alunos 
e alunas (disponível em: https://museudainconfidencia.museus.gov.br/; 
acesso em: 9 dez. 2020).

 b) Casa dos Contos — Hoje vinculada à Receita Federal, a Casa é o espaço 
mais representativo do Ciclo do Ouro no Brasil (disponível em: http://
museus.cultura.gov.br/espaco/6956/#/tab=sobre; acesso em: 9 dez. 2020).

 c) Casa de Tomás Antônio Gonzaga — A casa, que fica na Rua Cláudio 
Manoel, nome de outro poeta árcade, tem estrutura e mobiliário conser-
vados, com informações sobre o escritor que foi um destacado juiz, daí 
a riqueza da habitação. Tem destaque especial o belo jardim da morada 
(disponível em: https://www.ouropreto.com.br/atrativos/culturais-2/
culturais/casa-de-gonzaga; acesso em: 9 dez. 2020).

 d) Museu Aleijadinho — Integra um circuito que abrange três igrejas histó-
ricas de Ouro Preto: Santuário Nossa Senhora da Conceição do Antônio 
Dias (salas Refulgência, Festas Religiosas, Arte na Talha, Encenação da 
Morte); a Igreja de São Francisco de Assis (uma das obras-primas do bar-
roco brasileiro e uma das maiores realizações do Aleijadinho); e Igreja de 
Nossa Senhora das Mercês e Perdões ou Mercês de Baixo (disponível em: 
https://www.ouropreto.com.br/atrativos/culturais-2/culturais/teste; 
acesso em: 9 dez. 2020).

 e) Mina da Passagem — Para saber como se dava a extração do ouro, vale 
uma visita à Mina da Passagem, que fica entre Ouro Preto e Mariana 
(disponível em: https://mariana.minasdapassagem.com.br/; acesso em: 
9 dez. 2020).

Vamos agora migrar para outro sistema semiótico, as Artes Plásticas, e a 
uma área de conhecimento, a Mitologia, para dar a ver com mais profundidade 
a interlocução com as artes. Como comentamos na análise do livro, a Mitologia 
foi um centro gerador de sentidos para Os sinos da agonia. No campo da pintura 
e da escultura, os mitos tiveram forte representação por artistas em tempos e 
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estilos diversos. Por isso, um passeio por essa história pictórica nos revelará 
muito de como a mitologia foi compreendida e ressignificada em vários níveis e 
objetos de representação.
 a) Ariadne, que na obra Os sinos da agonia pode ser relacionada a Mariana, 

irmã de Malvina, apresenta no quadro a seguir uma elaboração profunda 
no uso das cores:

 Ariadne, de John William Waterhouse (1849-1917), Museu John Wiliam Waterhouse.

 b) Teseu vence o Minotauro com a ajuda de Ariadne e é fonte de inscrição 
constante nos vasos e cerâmicas da Antiguidade:

 Teseu e o Minotauro 

(e Ariadne à direita): 

cerâmica ática com 

pintura no estilo “figura 

negra” (circa século 

VI a.C.). The Metropolitan 

Museum of Art, Nova 

York, Estados Unidos.

D
om

ín
io

 p
úb

lic
o 

/ w
w

w
.jw

w
at

er
ho

us
e.

co
m

D
om

ín
io

 p
úb

lic
o 

/ m
et

m
us

eu
m

.o
rg



39

 c) Os destinos trágicos de Fedra e Hipólito podem ser encontrados em 
sarcófagos (urna funerária):

 Sarcófago que retrata Fedra e Hipólito. Museu de Arqueologia de Istambul.

Outra manifestação que tem muita relação com a mitologia é o teatro, cuja 
origem remonta à tragédia. As tragédias eram textos escritos para serem ence-
nados. Havia, inclusive, um concurso para escolher os melhores textos. Fedra, es-
crita por Sêneca, um tragedista romano, e retomada por Racine, dramaturgo fran-
cês, teve muitas montagens teatrais. Uma das famosas no Brasil foi a dirigida por 
Augusto Boal, tendo como protagonista a atriz Fernanda Montenegro. Informações 
sobre essa peça, que se tornou um clássico da dramaturgia nacional, podem ser 
acessadas em http://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/au-
gusto-boal/a-fedra-de-fernanda-montenegro/ (acesso em: 9 dez. 2020). 
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LIVROS DE AUTRAN DOURADO
Além de Os sinos da agonia, os outros livros do autor, igualmente ricos e 

bem elaborados, foram articuladores importantes para composição deste ma-
nual. Destacaremos alguns deles:
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e motes. São Paulo: Escrituras, 2002.

MAIA, Claudia Cristina. Paisagem na neblina: Os sinos da agonia, de Autran 
Dourado. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2008. Disponível em: 
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