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O outro apaixonado 
por Marília de Dirceu

Jair Vitória

Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor

O outro apaixonado por Marília de Dirceu é um romance histórico 
que narra a vida amorosa de Maria Doroteia Joaquina de Seixas Bran-
dão, a Marília de Dirceu, por meio dos sentimentos não do poeta que 
a imortalizou, Tomás Antônio Gonzaga, mas de um novo personagem 
que surge com essa história: Pedro Sião Alcantil, o Pedroco. Somos 
levados a Vila Rica, atual Ouro Preto, em pleno século XVIII: cidade 
que vivia da exploração do ouro e dos altos impostos cobrados pela 
coroa portuguesa; época de escravização dos negros africanos; das  
obras de Aleijadinho; da música, das encenações teatrais e da poesia 
que se disseminava pelos teatros, saraus e casas de família.

Este projeto interdisciplinar tem como objetivo o incentivo à 
leitura da obra, a pesquisa sobre a literatura, as artes e o momento 
histórico que permeiam a trama, bem como a interpretação crítica 
desses fatos. Como atividade fi nal, os alunos apresentarão a pesquisa 
realizada por meio da organização e apresentação de um sarau.

AF_04_Proj Interdisciplinar_SARAIVA_O outro apaixonado por mailia dirceu.indd   1 02/09/15   15:15



2

Motivação para leitura

1. Apresente a obra aos alunos e pergunte se o título do livro lhes 
sugere alguma informação sobre o enredo da obra.

2. Observe com os alunos a capa, as ilustrações, veja quem é o 
ilustrador. Leia com eles o texto de quarta capa. Algo mudou 
sobre as ideias até então levantadas sobre o livro?

3. Sugira uma rápida pesquisa na internet para levantar algumas 
informações sobre quem foi a personagem Marília de Dirceu.

4. Proponha que conheçam um pouco mais sobre o autor do livro, 
lendo a biografia que se encontra na orelha e no final da obra.

Do texto ao contexto
5. Após a leitura do livro, incentive os alunos a contar o que lhes 

chamou atenção. Em seguida, estimule-os a relacionar o enredo 
da obra aos fatos históricos, costumes e comportamentos que 
nela se apresentam. Localizem a época e o lugar em que é situ-
ada. Reflitam e discutam a relação entre literatura e história e 
analisem, a partir de O outro apaixonado por Marília de Dirceu, 
as características que determinam o gênero romance histórico. 
Quem é Marília de Dirceu no contexto da obra? Ela tem alguma 
relação com Maria Doroteia na vida real? Por que o poeta cria 
a ela a alcunha Marília de Dirceu? Sugira que os alunos estabe-
leçam esse tipo de perguntas a respeito de outros personagens 
do romance.

Sugerimos que inicialmente a atividade seja feita de modo oral e 
coletivo, para se obter o conhecimento prévio dos alunos sobre 
o assunto. Na sequência, procure orientá-los no registro desses 
dados, a fim de que eles possam tê-los sistematizados para 
os próximos passos deste projeto. Espera-se que identifiquem 
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personagens como Tiradentes e Aleijadinho, e talvez alguns dos 
escritores citados – Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da 
Costa, Alvarenga Peixoto. Quanto aos fatos históricos, a Incon-
fidência Mineira e a escravidão no país. Nesse primeiro momento 
não importa saber detalhes sobre esse contexto.

6. Faça um exercício de leitura de imagem a partir da obra Tira-
dentes esquartejado (1893), de Pedro Américo. Oriente os alunos 
descrevendo primeiro aquilo que se encontra na imagem e depois 
fazendo um paralelo com o contexto político em que a obra foi 
produzida. Procure suscitar um debate sobre o compromisso 
da pesquisa histórica e a liberdade de interpretação do fazer 
artístico. Este quadro, em especial, traz uma imagem idealizada 
de Tiradentes, como a de um mártir, tornando sua fisionomia 
semelhante à de Cristo. Levante a questão de que, provavel-
mente, Tiradentes não tinha nem cabelos compridos nem barba. 
Questione as versões criadas ao longo do tempo sobre algumas 
dessas figuras. Nessa mesma perspectiva é possível averiguar a 
história de Aleijadinho. 

Na tese de doutorado da pesquisadora Maraliz de Castro Vieira 
Christo, que disponibilizamos como referência bibliográfica, é 
possível encontrar releituras contemporâneas para a obra de Pedro 
Américo, que planejou uma série de obras sobre os Inconfidentes, 
entre eles Tomás Antônio Gonzaga, mas não finalizou o projeto. 

Sobre a pintura histórica:
MIGLIACCIO, Luciano. Visões do Brasil, Século XIX - Artes 
Visuais: A Pintura Histórica entre o Império e a República. 
Disponível em: <http://univesptv.cmais.com.br/visoes-do-brasil-
seculo-xix/a-pintura-historica-entre-o-imperio-e-a-republica>. 
Acesso em: 1º jun. 2015.
Pedro Américo, pintor: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa21332/pedro-americo>. Acesso em: 1º jun. 2015.
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7. Combine com os professores de História e Artes a abordagem da 
obra O outro apaixonado por Marília de Dirceu pelas diferentes 
perspectivas que seu enredo apresenta: 

A partir do contexto histórico:
• As relações entre Portugal e Brasil no século XVIII;
• A exploração do ouro em Minas Gerais;
• O comércio entre Brasil e Portugal;
• A derrama;
• A Inconfidência Mineira;
• Apontamentos sobre o tráfico negreiro.
Aproveite para discutir essas questões por uma perspectiva mais 
ampla, abarcando a Revolução Industrial, o Iluminismo e outras 
que achar importante de acordo com seus objetivos. O texto é 
rico em informações. Com o intuito também de preparar os alu-
nos posteriormente para um sarau, chame atenção quanto aos 
dados históricos presentes nos causos de vovó Sabença. Analise 
como em alguns deles, os dados reais se misturam à ficção, pois 
vão sendo modificados na transmissão oral, ao longo do tempo.

A partir do contexto artístico:
Na literatura:
• Claúdio Manoel da Costa: Obras: poesia pastoris, bucólicas 

(1768); 
• Tomás Antônio Gonzaga: Marília de Dirceu (1792).
Sugerimos que, ainda que o objetivo seja o estudo do Arcadismo, 
só a partir da leitura e análise das poesias desses autores – e, caso 
deseje ampliar a pesquisa, das obras de outros escritores como 
Alvarenga Peixoto, Basílio da Gama, Santa Rita Durão – sejam 
depreendidas as características que inauguram e demarcam esse 
período literário no Brasil. A partir disso, será viável trabalhar 
rimas, metros e versos próprios à poesia da época. Dê destaque 
especial às musas inspiradoras e às alcunhas criadas pelos poetas. 
Seria interessante que os alunos pudessem criar suas musas e 
alcunhas para se apresentar no sarau.
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Nas artes plásticas:
• Antônio Francisco Lisboa (o Aleijadinho)
• Missão Artística Francesa no Brasil (1816)
• Pintura histórica, início do século XIX
É interessante discutir a passagem do Barroco, representado 
fortemente pelas obras de Aleijadinho, para a Missão Artística 
Francesa, em 1816, pautada nos modelos Neoclássicos, ainda 
que um tanto tardio.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS:
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google.com.br/books?id=ycsvBgAAQBAJ&pg=PA46&lpg=PA46&dq=romance 
+hist%C3%B3rico+antonio+candido&source=bl&ots=GbriR-3J27&sig=vW
TSzv5PwjhgG_6GyLJOJIfuBT0&hl=pt-BR&sa=X&ei=hyRxVczgB5HlsASG-
4P4Dg&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q=romance%20hist%C3%B3rico%20
antonio%20candido&f=false>. Acesso em: 3 jun. 015.
Neoclassicismo no Brasil. Origens, Literatura, Arquitetura, Música e Pintura. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo_no_Brasil>. Acesso 
em: 1 jun. 2015.
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anais/2006/posgrad/%2848%29.pdf>. Acesso em: 1º jun. 2015.
- Maraliz de Castro Vieira, Pintura. História e heróis no século XIX: Pedro Américo 
e Tiradentes Esquartejado. Tese de doutorado. 04.11.2005. Programa de Pós-
graduação em História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade  
Estadual de Campinas (UNICAMP). Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.
unicamp.br/document/?code=vtls000374342&fd=y >. Acesso em: 1º jun. 2015.
- Márcia de Paula Gregorio Razzini, Imagens de Tomás Antônio Gonzaga no século 
XIX. Disponível em: <http://www.unicamp.br/iel/memoria/projetos/ensaios.html 
>. Acesso em: 1º jun. 2015.
Pintura histórica. Enciclopédia Itaú Cultural: Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/termo327/pintura-historica>. Acesso em: 1º jun. 2015.
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Preparação para o sarau
 
8. Com os conteúdos trabalhados, é hora de organizar um sarau lite-

rário. Explique o que é um sarau, dê exemplos pautados na própria 
obra, ou faça uma pesquisa sobre outras iniciativas em escolas e 
bairros. Diga que em um sarau não se lê só poesias, mas é possível 
haver contação de causos, música, teatro, vídeos, lançamentos de 
livros e outras formas de expressão. O objetivo é a apresentação, 
disseminação e troca de interesses e assuntos culturais.

9.  A partir do contexto e dos conteúdos trabalhados, e do interesse 
de cada grupo, os alunos poderão criar suas apresentações. Cada 
um irá refletir sobre o meio de expressão que mais se adeque 
ao que quer apresentar. Pode ser: ler as poesias estudadas; criar 
causos a partir dos dados históricos; criar cenas ou esquetes 
teatrais de alguma cena de costume; tocar um instrumento, pro-
pondo uma releitura da música da época; apresentar desenhos, 
pinturas ou releituras das obras estudadas. Os grupos podem 
pedir orientação aos professores das áreas de interesse.
Ainda que se dê um toque contemporâneo a essas obras e re-
leituras, o trabalho com o Arcadismo deve ser mantido. Além de 
orientar na apropriação dos conteúdos vistos sobre o Arcadismo, 
os professores podem trabalhar e dar dicas aos alunos sobre 
algumas habilidades, por exemplo: como fazer uma leitura de 
poesia em voz alta; como envolver o público na contação de 
um causo; suportes para apresentar releituras de obras de arte; 
como apresentar uma poesia musicada por algum instrumento. 

10. Marquem uma data para que todos tenham as apresentações 
organizadas e para a realização do evento. Escolham e preparem 
o local do sarau. É importante que seja um momento especial 
e prazeroso.
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