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RESUMO 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROFESSOR EM FORMAÇÃO: UMA ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR EM “VIDAS SECAS” DE GRACILIANO RAMOS. Orientador (a): Profª Dr. 
Vera Batalha de Siqueira Renda Autor (a): Luiz Ricardo da Silva Zuim O estudo de obras 
literárias compõe o currículo do Ensino Médio das escolas municipais, estaduais e federais do 
país, com o intuito de desenvolver nos alunos habilidades críticas, valores humanos, 
conhecimentos linguísticos, entre outros. Com o objetivo de apresentar a obra “Vidas Secas” de 
Graciliano Ramos para alunos do Ensino Médio, foi proposto pela Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo um projeto de Literatura para ser aplicado pelos professores de Língua 
Portuguesa. Após a análise da proposta, decidimos que o projeto seria aplicado em uma turma 
do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Amador Bueno da Veiga, sob a supervisão da 
equipe gestora e orientado pelo professor de Língua Portuguesa da turma. O projeto recebeu 
modificações positivas, ampliamos a proposta a fim de abordar conteúdos que não fossem 
apenas da Língua Portuguesa, mas como da História, Geografia e Artes, ou seja, o projeto 
adquiriu uma abordagem interdisciplinar. O projeto foi dividido em três etapas: 1) Exposição e 
contextualização; 2) Diálogo, pela temática, da obra literária com o filme “Central do Brasil”; 3) 
Produção final dos alunos. Na primeira etapa, foi apresentada, pelo professor, a biografia do 
autor e suas contribuições para a literatura brasileira. Logo mais, foi explanada para os alunos 
em quais circunstâncias a obra foi produzida, relacionando com a crise de 1929 que afligira a 
economia mundial; a crise do café que ocorrera no Brasil; e, a denúncia que o autor faz em sua 
obra sobre o sistema ditatorial que governava o Brasil na época. Foi utilizado o mapa do Brasil 
para que os alunos pudessem localizar a região em que a narrativa acontece. Fotografias da 
região nordestina também foram utilizadas nesta etapa do projeto. As obras da série “Os 
retirantes” de Portinari também foram expostas para que os alunos observassem as 
representações do nordestino e realizassem relações entre as descrições dos personagens da 
obra e os quadros do pintor brasileiro. No segundo momento do projeto, os alunos foram 
organizados em grupos a fim de realizarem a leitura da obra “Vidas Secas”. Cada grupo foi 
responsabilizado pela leitura de um determinado capítulo. É importante ressaltar que os 
capítulos do livro são independentes, ou seja, é possível realizar a leitura de um determinado 
capítulo isoladamente. Realizadas as leituras, os alunos, sob a orientação do professor, 
puderam trocar suas impressões uns com os outros a respeito dos capítulos que leram e, ao 
mesmo tempo, discutir os temas abordados na obra. Para a discussão, foram dados os 
seguintes critérios: as denúncias da obra; a representação dos personagens; os diálogos que a 
obra realiza com outros tipos de arte; e, os recursos de linguagem. Em seguida, o filme “Central 
do Brasil” foi exibido para que os alunos fizessem relações entre os temas abordados na obra 
literária e no filme. Por último, na terceira etapa, após a discussão mediada pelo professor 
sobre os assuntos tratados na obra e no filme, os alunos foram incentivados a elaborar 
cartazes que representassem os temas abordados e os personagens da obra em questão. Por 
meio desse projeto, observamos mudanças significativas em nossos alunos, tais como: 
aumento da capacidade crítica; melhora da leitura e aptidão para o trabalho em grupo. Quanto 
aos aspectos pedagógicos, nós, equipe gestora e professor, percebemos que a abordagem 
interdisciplinar favoreceu para que o projeto adquirisse significado para os alunos. Palavras-
Chave: Vidas Secas, abordagem interdisciplinar, educação.  


