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1.	 São	Paulo	do	início	do	século	XX	–	pesquisa	multidisciplinar:	Aguenta Firme	
retrata	a	sociedade	paulistana	do	início	do	século	XX.	Para	maior	compreensão	
desse	período,	pode	ser	realizada	uma	pesquisa	interdisciplinar	sobre	a	
situação	do	Brasil	na	época,	envolvendo	os	professores	de	português,	história	e	
geografia.	É	possível	abordar	temas	como:

•	 a	política	do	café	com	leite,	que	perdurou	até	1930;
•	 o	avanço	industrial	e	urbano	das	principais	cidades	brasileiras,	advindo	da	

Primeira	Guerra	Mundial	(1914-1918);
•	 o	aumento	do	número	de	imigrantes	europeus,	principalmente	italianos,	que	se	

dirigiam	à	zona	rural	para	trabalhar	nas	plantações	de	café	e	à	zona	urbana	para	
trabalhar	nas	indústrias.

•	 a	Semana	de	Arte	Moderna,	que	aconteceu	entre	13	e	17	de	fevereiro	de	1922;
•	 o	Tenentismo,	conjunto	dos	movimentos	político-militares	liderados	por	jovens	

tenentes	do	Exército	Brasileiro	no	início	da	década	de	1920.	

2.	 O	imigrante	italiano	–	indicação	de	leitura:	para	um	interessante	exercício	de	
literatura	comparada,	você,	professor(a),	pode	indicar	a	leitura	do	livro	Brás, 
Bexiga e Barra Funda,	do	modernista	Antônio	de	Alcântara	Machado,	escrito	em	
1927	e	considerado	um	retrato	fiel	da	vida	do	imigrante	italiano	na	cidade	de	
São	Paulo	da	época.

3.	 Roubo	com	classe	–	pesquisa	e	discussão:	os	ladrões	da	Aguenta	Firme	se	
comprometem	a	jamais	fazer	uso	de	violência	física	ou	de	armas,	o	que	mostra	
a	realidade	contrastante	do	Brasil	atual	com	a	do	país	do	início	do	século	XX.	
Proponha	aos	alunos	um	levantamento,	em	jornais,	revistas,	internet,	livros,	etc.,		
de	informações	e	documentos	que	evidenciem	o	aumento	da	violência.	Também		
pode	ser	interessante	colher	depoimentos	de	pessoas	que	tenham	testemunhado	
essas	mudanças.	A	atividade	pode	ser	complementada	e	enriquecida	com		
uma	discussão,	do	ponto	de	vista	da	ética	atual	e	antiga,	a	respeito	do	
comportamento	dos	personagens.

4.	 Retrato	do	comportamento	paulista	–	reflexão	e	debate:	você	pode	selecionar	
alguns	temas	relativos	aos	padrões	comportamentais	da	época	retratada	no	
romance	para	os	alunos	discutirem	em	seminários,	como:

•	 os	valores	e	os	costumes	da	sociedade	paulistana	do	início	do	século	XX;
•	 Theodoro,	Júlio,	João	e	Carmino:	criminosos	ou	vítimas	das	circunstâncias;
•	 o	jeito	de	ser	dos	imigrantes	italianos	no	Brasil;
•	 o	pensamento	anarquista	e	sua	influência	no	proletariado;
•	 o	histórico	da	corrupção	no	Brasil.

5.	 Retratos	de	época	–	filmes	e	discussão:	é	vasta	a	filmografia	brasileira	que	trata	
do	contexto	retratado	em	Aguenta Firme	e	que	pode	servir	de	contraponto	para	

a	discussão	da	obra.	Entre	outros	filmes,	citamos:	O quatrilho	(1995),	de	Fábio	
Barreto;	Eternamente Pagu	(1987),	de	Norma	Bengell;	Gaijin — os caminhos da 
liberdade	(1980),	de	Tizuka	Yamasaki;	O país dos tenentes	(1987),	de	João	Batista	de	
Andrade;	Lição de amor	(1975),	de	Eduardo	Escorel;	Macunaíma	(1969),	de	Joaquim	
Pedro	de	Andrade;	Revolução de 30	(1980),	de	Sylvio	Back.	Os	filmes	podem	ser	
assistidos	por	diferentes	grupos	de	alunos	e,	depois,	comentados	em	sala	de	aula,	
onde	poderá	ser	analisado	o	cenário	descrito	em	cada	um	deles	para	formar	um	
retrato	do	Brasil	no	início	do	século	XX.

6.	 Realidade	europeia	–	pesquisa	e	comparação:	as	condições	de	vida	dos	
imigrantes	italianos	não	eram	das	melhores.	O	livro	descreve	a	falta	de	dinheiro,	
o	cotidiano	em	cortiços,	a	falta	de	trabalho.	No	entanto,	também	é	exposta		
a	realidade	que	deixaram	para	trás:	sentem	saudade	da	Itália,	são	patriotas,		
mas	se	ressentem	porque	não	tiveram	chance	de	ter	uma	vida	digna	em	seu		
país.	Os	alunos	podem	se	aproximar	da	realidade	europeia	do	início	do	século		
XX,	identificando	o	momento	econômico	e	político.	É	interessante	a	turma		
compreender	o	movimento	fascista	que	se	fortalecia	e	viria	a	desempenhar		
um	papel	de	peso	na	Segunda	Guerra	Mundial.	A	pesquisa	pode	ser	feita	em		
grupos,	e	as	informações	reunidas	podem	ser	compartilhadas	em	sala	de	aula.		
É	importante	que	os	alunos	entendam	o	que	motivou	a	vinda	dos	imigrantes		
para	o	Brasil,	comparando	o	cotidiano	do	brasileiro	com	o	do	europeu.

7.	 Memorial	do	imigrante	–	visita	real	ou	virtual:	a	Casa	do	Imigrante	ainda	existe	em	
São	Paulo.	O	local	funciona	como	um	museu	e	guarda	os	registros	dos	imigrantes	de	
todas	as	nacionalidades	que	passaram	por	ela.	O	site	www.memorialdoimigrante.
sp.gov.br	traz	um	vasto	material	a	respeito	da	imigração,	com	fotos,	histórico	e	dados	
estatísticos.	Uma	visita	ao	endereço	virtual	pode	aproximar	ainda	mais	sua	turma	da	
realidade	do	período.	Caso	os	alunos	residam	em	São	Paulo,	uma	visita	monitorada	é	
o	ideal	e	pode	ser	agendada	com	antecedência.

8.	 O	jeito	de	falar	–	análise	e	estudo	regional:	o	jeito	de	falar	dos	italianos	infiltrou-se	
de	tal	forma	no	linguajar	paulistano	que,	ainda	hoje,	reverbera	no	sotaque	e	no	
vocabulário	usados.	Os	alunos	podem	analisar	como	a	linguagem	aparece	no		
livro	e,	depois,	compará-la	ao	jeito	de	falar	dos	paulistas.	A	turma	pode	realizar	
um	levantamento	do	próprio	vocabulário	cotidiano	e	identificar	expressões		
ou	gírias	faladas	em	São	Paulo	e	que	não	são	de	uso	comum	em	outros		
estados	brasileiros.

9.	 Um	pouco	de	cada	um	–	pesquisa	cultural	e	redação:	o	Brasil	recebeu	imigrantes	
de	todos	os	continentes	e	formou	uma	cultura	múltipla	e	rica.	Houve	influência	
na	alimentação,	nas	festas	populares,	na	religião,	na	linguagem,	etc.	—	em	
suma,	nosso	país	traz	as	marcas	de	diferentes	povos.	A	classe	pode	realizar	uma	
pesquisa	identificando	essas	influências.	Após	trocarem	informações,	os	alunos	
podem	redigir	individualmente	um	texto,	de	forma	descritiva	ou	poética,	sobre	o	
aspecto	multicultural	do	Brasil.

sinal aberto

A	série	Sinal	Aberto	já	tem	tradição	nas	salas		
de	aula	de	todo	o	Brasil.	Mas	ser	tradicional	
não	significa	ficar	para	trás	de	seu	tempo	
—	e	por	isso	este	visual	renovado	chega	para	
reforçar	o	caráter	contemporâneo	
desses	livros.

A	combinação	é	perfeita	para	o	leitor	juvenil	do	
Ensino	Fundamental	II:	obras	atraentes	e	de		
alta	qualidade	literária,	que	discutem		
questões	atuais	e	polêmicas.	Assim,	além		
de	uma	leitura	prazerosa,	o	jovem	
encontra	a	oportunidade	de	refletir	
sobre	o	que	acontece	à	sua	volta,	e,	por	
consequência,	sente-se	estimulado	a	
participar	mais	ativamente	na	sociedade.	
Esse	comportamento,	conhecido	como	
protagonismo	juvenil,	faz	o	adolescente	
usar	positivamente	seu	lado	questionador.	

Mas	despertar	a	postura	crítica	no	jovem	
seria	impossível	se	a	série	não	contasse	com	
grandes	autores,	de	alto	poder	dialogador	
e	de	textos	ricos	e	instigantes.	No	final	de	
cada	livro,	eles	levam	um	“bate-papo”	com	o	
leitor,	revelando	seus	pontos	de	vista	sobre	o	
processo	de	criação,	os	assuntos	tratados	na	
obra	e	o	papel	do	jovem	no	mundo.	

a série sinal aberto	traz	ainda	
outras	inovações.	Além	do	projeto	gráfico	
diferenciado	para	livro	e	suplemento	de	leitura,	
ela	agora	tem	três	faixas	temáticas,	cada	uma	
com	sua	cor:	social,	comportamento	
e	fantasia.	Assim	fica	mais	fácil	para	o	
professor	escolher	o	livro	que	vai	acompanhar,	
entreter	e	transformar	seus	alunos.

roteiro do proFessor aguenta Firme

A	história	é	ambientada	na	cidade	de	são paulo	do	
início	do	século	XX	e	narra	as	aventuras	de	Theodoro	Soriano	
(sócio	de	bordel),	Júlio	Rocca	(anarquista),	João	Scarpa	
(ladrão)	e	Carmino	Bressi	(católico	fervoroso).	Apesar	das	
diferentes	qualificações,	eles	têm	muitas	coisas	em	comum:	
são	imigrantes	italianos,	moram	em	São	Paulo,	têm	
problemas	com	a	justiça,	vivem	em	dificuldades	financeiras		
e	frequentam	o	“pensionato	de	adultas”	de	Annita	Gunner		
—	uma	casa	de	prostituição	próxima	ao	centro	da	cidade.		
Nesse	local,	em	1o	de	novembro	de	1922,	eles	fundam	a	
sociedade	Aguenta	Firme	com	o	objetivo	de	roubar	
“os	bens	pertencentes	aos	outros”,	sem	cometer	violência	
física	e	sem	usar	qualquer	tipo	de	arma.

Na	madrugada	de	16	de	novembro	de	1922,	eles	entram	em 
ação	pela	primeira	vez,	arrombando	uma	loja	de	artigos	
de	couro.	Depois,	assaltam	uma	loja	de	tecidos,	uma	joalheria	
e,	por	último,	os	cofres	públicos	da	Recebedoria	do	Estado.	
Por	causa	dessas	ações,	a	Aguenta	Firme	fica	conhecida:	
chega	às	manchetes	dos	jornais	e	acaba	tendo	em	seu	encalço	
o	também	italiano	subdelegado	Pamphilo	Marmo.	

Divertidos,	camaradas,	inteligentes,	mas	amadores	como	
ladrões,	os	integrantes	da	Aguenta	Firme	são	presos	e	
colocados	em	celas	separadas.	Durante	a	espera	da	apuração	
de	todos	os	roubos	para	a	sentença	da	justiça,	Theodoro,	
líder	do	bando,	consegue	arrebentar	a	fechadura	da	solitária	
e	foge;	Carmino,	Júlio	e	João	são	condenados	a	dez	anos	de	
prisão.	Em	5	de	julho	de	1924	—	cerca	de	um	ano	após	a	
condenação	—,	uma	revolta	encabeçada	pelo	movimento	
tenentista	transforma	São	Paulo	em	um	campo	de	batalha:	
militares	contra	militares,	policiais	acuados	pelos	revoltosos,	
prédios	invadidos,	saques.	Além	disso,	os	presídios	são	
abertos	para	libertar	presos	políticos	—	Carmino,	Júlio	e	João	
se	aproveitam	disso	e	também	saem	das	celas.	Os	quatro	
amigos	nunca	mais	são	vistos	e,	assim,	termina	a	história	da	
sociedade	Aguenta	Firme.

Cidade de ontem e de hoje – retrato das mudanças, exposição e análise:	
a	sua	cidade	também	mudou	com	o	passar	dos	anos,	e	é	importante	que	os	
alunos	percebam	isso.	Por	meio	da	atividade	a	seguir,	o	registro	da	história	
pessoal	vai	ajudar	na	compreensão	de	nosso	tempo	e	na	formação	do	cidadão	
crítico,	capaz	de	interagir	de	forma	construtiva	com	o	mundo	ao	seu	redor.

PRIMEIRO PASSO: divididos em grupos, os alunos podem pesquisar fotos antigas da 
cidade em que vivem e, depois, reunidos em sala de aula, montar um painel com uma linha 
do tempo das imagens que conseguiram, avaliando visualmente as mudanças da região.

SEGUNDO PASSO: também pela pesquisa fotográfica, os alunos podem formar outro 
painel que retrate a mudança na forma das pessoas se vestirem ao longo do tempo.

TERCEIRO PASSO: a turma pode coletar depoimentos de moradores da cidade. Os mais 
antigos podem comparar a cidade de sua infância com a atual. Os mais jovens podem dizer 
o que pensam da cidade em que vivem, o que veem de bom e de ruim nela. O ideal é que 
esses depoimentos sejam gravados para depois serem ouvidos e discutidos em sala de aula. 
Na impossibilidade de gravação, eles podem ser registrados por escrito.

QUARTO PASSO: a turma pode selecionar um conjunto de depoimentos que considerar 
mais significativo e, a partir dele, redigir um jornal mural que descreva as mudanças da 
cidade nas últimas décadas — o que melhorou, o que piorou e as opiniões dos próprios 
alunos e dos demais moradores entrevistados.

QUINTO PASSO: o material reunido pode ser organizado em uma exposição: painéis 
fotográficos, jornal mural e depoimentos (seja tocando a gravação ininterruptamente, seja 
expondo trechos escritos em cartazes). Ela pode ser montada em uma sala de aula e aberta 
à escola e aos familiares dos alunos. A exposição deve ter um livro de visitas para que as 
pessoas registrem suas impressões ao saírem.

CONCLUSÃO: após o período da exposição, os alunos podem ler o caderno de visitas e 
avaliar se as pessoas faziam ideia dessas mudanças ocorridas na cidade ou não. Você 
também pode debater as descobertas feitas ao longo da pesquisa e pedir aos alunos que 
digam se consideram a vida melhor hoje ou no passado, justificando as próprias opiniões.




