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Primavera
dos mortos
Jorge Fernando dos Santos

Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor

Primavera dos mortos intercala presente e passado de personagens 
envolvidos numa trama policial e situa os acontecimentos em perío-
dos importantes da história brasileira. No presente, a história se passa 
em pleno regime militar. No passado, no período Vargas. No presente, 
o delegado Galeno é transferido para Morro do Calvário devido às 
suas opiniões, que incomodavam por questionar o regime militar 
vigente. No passado, Arlindo de Moura mostra-se um represen-
tante típico do coronelismo. 
Este projeto interdisciplinar tem como objetivo, além de trabalhar 
o incentivo à leitura, propor aos alunos que construam uma linha 
do tempo com os acontecimentos mencionados no romance. Esse 
trabalho, que envolve pesquisa e redação, pode também contar com 
a participação dos professores de História, Arte e Informática.

Primavera dos mortos intercala presente e passado de personagens 
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1. Com os alunos sentados em círculo, apresente o livro Primavera 
dos mortos. Faça circular na classe um exemplar do romance. Aqui 
vão algumas sugestões para esse “aquecimento”:

• Estimule a curiosidade deles discutindo o título: Por que o livro 
se chama Primavera dos mortos? Qual o significado que costu-
mamos dar à palavra “primavera”? Lembre os alunos de que a 
primavera é a estação das flores, que vem depois do inverno. 
É a época em que as plantas renascem. Nesse sentido, os mor-
tos do romance estariam “renascendo”, ao serem lembrados 
novamente. De fato, é o que ocorre, pois o delegado investiga 
a morte de Gláucia e Leôncio, caso já dado como encerrado.

• O título e a capa insinuam que se trata de uma história poli-
cial? Converse sobre isso com os alunos. Pergunte se já leram 
histórias policiais, o que já leram, o que pensam sobre elas etc. 
Se possível, mencione alguns escritores conhecidos por seus 
romances policiais (Agatha Christie, Conan Doyle, Georges 
Simenon, Dashiell Hammet, Patricia Highsmith, entre outros).

• Apresente também o autor. Ele já tem vários livros publicados. 
Além das informações contidas neste volume, você pode encon-
trar mais informações sobre ele em: www.jorgefernandosantos.
com.br.

2. Ao final da leitura do livro, mais uma vez com a classe em roda, 
converse informalmente sobre o romance. Uma leitura, antes 
de qualquer coisa, deve ser prazerosa. Para estimular o debate, 
pergunte:

– Gostaram do livro? Por quê?

– Do que gostaram mais (ou não gostaram)?

Motivação para a leitura

Do texto ao contexto 
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– O livro fez os alunos se lembrarem de algum outro romance 
que já conheciam? Qual? Por quê?

– Gostaram de algum personagem em especial?

– A história é interessante?

3. Procure deixar a classe à vontade para exprimir suas opiniões, 
mas incentive a boa argumentação. 

4. Aos poucos, encaminhe a conversa para o objetivo deste projeto: 
uma linha do tempo da história do Brasil, baseada nos eventos 
mencionados no romance. 

5. Inicialmente, pergunte sobre a época em que a história se passa. 
Investigue se os alunos perceberam com acuidade que existe uma 
história no passado e outra no presente, que, por sua vez, já não 
é o atual. Junto com os alunos, localize no tempo a narrativa. Em 
seguida, pergunte se eles perceberam que o romance menciona 
vários eventos da história brasileira e o que se lembram disso. Cite 
como exemplo os problemas políticos do delegado e suas causas.  
Também pergunte se já viram uma linha do tempo e qual o valor 
desse recurso para o estudante. Estimule-os a pensar em como 
seria uma linha do tempo da história pessoal deles.

6. Apresente a proposta de trabalho. Divida a classe em grupos 
de quatro ou cinco, de acordo com o que você considerar mais 
adequado. Para que o trabalho se torne mais rico e interessan-
te, explique aos alunos que uma linha do tempo pode ser feita 
de várias maneiras: desde uma linha simples, com as datas e 
os principais acontecimentos ao longo do tempo até algo mais 
sofisticado e bonito, com pequenos textos explicativos sobre 
cada evento, ilustrações etc. O objetivo é permitir que os alunos 
façam um trabalho rico e imaginativo. Não se trata apenas de 
colocar em ordem cronológica os eventos históricos mencionados 
no romance. Além da pesquisa sobre cada fato histórico mencio-
nado – talvez já tenham estudado muitos deles, talvez não – o 
projeto vai envolver organização, texto e imagem. Se os alunos 
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quiserem e as condições permitirem, podem explorar recursos 
da informática. Para ajudar, seguem dois exemplos de linha do 
tempo menos convencionais: uma sobre eventos ocorridos no 
dia 22 de abril de diversos anos e outra sobre representações de 
rostos femininos na arte ocidental.

 
O DIA 22 DE ABRIL

 
ROstOs fEmInInOs nA ARtE

1073

Eleição do papa Gregório VII

1500

Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil

1724

Nascimento de Immanuel 
Kant, filósofo alemão

1949

Inauguração da primeira linha de 
ônibus elétricos no Brasil

1982

Nascimento do jogador de futebol Kaká

2008

Terremoto atinge as regiões Sul e Sudeste do Brasil

1503 1814 1907 1948 1987

Mona Lisa, de 
Leonardo da 
Vinci

A grande 
odalisca, de 
Jean-Auguste-
-Dominique 
Ingres

Retrato de 
Adele Bloch-
-Bauer I, de 
Gustav Klimt

Autorretrato, 
de Frida Kahlo

Marilyn, de 
Andy Warhol
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7. Como subsídio para você e os alunos, seguem também textos so-
bre alguns dos fatos históricos mencionados no romance Prima-
vera dos mortos. Eles são apenas apoios. Seria interessante que os 
alunos pesquisassem mais informações. Em enciclopédias, livros 
didáticos e em sites, existem muitos dados e imagens ilustrati-
vas dos vários períodos, personalidades e fenômenos históricos 
citados no romance: mineração, era pombalina, coronelismo, 
Canudos, era Vargas e regime militar (AI-5, governo Geisel).

• A formação da cidade de Morro do Calvário está relacionada 
ao período da mineração.

Fase da mineração 

Nos fins do século XVII, existiam apenas dois caminhos para a 
região das minas: o mais antigo, que partia de São Paulo (caminho 
geral do sertão), e o que partia de Parati, ambos se encontrando 
na Serra da Mantiqueira.
O primeiro seguia o rio Paraíba até Lorena, continuando pela 
Mantiqueira até chegar a Ribeirão do Carmo, por uma via, e ao 
rio das Velhas, por outra. O segundo saía do Rio de Janeiro e 
chegava a Parati por via marítima; daí seguia para a serra do 
Mar até Taubaté, usando, a partir daí, o primeiro caminho.
[...] A partir do século XVIII, com a mineração, surgiram núcleos 
no interior que ocuparam e integraram, definitivamente, essa 
região ao resto da colônia. 
Percorrendo esses caminhos de norte a sul, apareceu o tropeiro, 
homem de muitos recursos, dono de tropas que faziam o trans-
porte de mercadorias por toda a colônia. Pode ser considerado o 
elo entre as diversas regiões do Brasil, abastecendo o minguado 
mercado interno colonial.

Fonte: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do 
Brasil. 6ª ed. São Paulo: Atual, 1993. p. 97-98.
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• Coronel Arlindo de Moura: a personagem nos remete ao coro-
nelismo.

República Velha (1889-1930) - Coronelismo 

[...] Para Edgard Carone, “o termo coronel origina-se da patente da 
Guarda Nacional concedida ou comprada pelos grandes fazen-
deiros, comerciantes e industriais locais, espalhando-se a ins-
tituição praticamente por todos os municípios”. Na República, 
em virtude da fragilidade do poder central nos níveis estadual e 
federal, estimulou-se nos municípios o predomínio dos coronéis. 
Nesses locais, suas vontades eram leis.
Assim, os municípios eram totalmente dominados pelos coro-
néis e seus bandos armados – os jagunços. Por isso interferiam 
politicamente em seus domínios a favor de seus candidatos. A 
importância do coronel media-se, portanto, pela capacidade de 
controlar, mesmo pela força, o maior número de votos, o que 
mantinha o seu prestígio fora de seu domínio específico.
[...] Assim, ao longo de toda a República Velha, as institui-
ções e práticas políticas exprimiram sempre os interesses da 
classe dominante, o que levou a se classificar esse período de 
República Oligárquica, República do Café ou ainda República 
dos Coronéis. 

Fonte: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do 
Brasil. 6ª ed. São Paulo: Atual, 1993. p. 267.

• Leôncio faz menção à Guerra de Canudos.

Canudos

A maior expressão dos movimentos rústicos no Brasil está ligada 
ao nome de Antônio Vicente Mendes Maciel – o célebre Antônio 
Conselheiro. De origem humilde, apareceu no sertão nordestino 
como beato, por volta de 1870.
A figura do beato era comum no sertão nordestino. Sua origem se 
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relaciona com as atividades do padre José Maria Ibiapina, que, 
seguindo a orientação do catolicismo de seu tempo, procurou 
melhor comunicação entre o clero e os fiéis.
[...] Já com inúmeros seguidores, logo após a proclamação da 
República, Antônio Conselheiro se estabeleceu no sertão baiano, 
na localidade denominada Arraial de Canudos, à margem do rio 
Vaza-Barris.
Formaram ali uma comunidade de beatos, que, em virtude das 
crescentes pressões religiosas e civis, decidiu romper com o mundo 
circundante, organizando-se assim uma comunidade consciente 
de suas particularidades. Essa população humilde que se concen-
trava em Canudos esperava constituir uma cidade santa, a que 
chamaram de Belo Monte.
[...] os grandes proprietários rurais se inquietaram com o cresci-
mento de Canudos, e assim as articulações para a sua dispersão 
se iniciaram, com apoio da Igreja.
[...] A primeira campanha contra Canudos deu-se em 1896, no 
governo de Prudente de Morais. Contudo, a resistência de Ca-
nudos foi notável, obrigando as forças da ordem a multiplicar 
os esforços para combatê-la. 
Devido às seguidas derrotas que as forças oficiais sofreram, a 
Guerra de Canudos começou a ocupar as páginas dos noticiários, 
tornando-se célebre. No ano de 1897, em abril, finalmente se 
organizou a quarta expedição, sob comando do general Artur de 
Andrada Guimarães, formada por oito mil soldados equipados 
com as mais modernas armas do tempo. Canudos resistiu até 5 
de outubro daquele ano, quando foi arrasado, e seus habitantes 
dizimados pelas tropas.

Fonte: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do 
Brasil. 6ª ed. São Paulo: Atual, 1993. p. 269.

• O delegado Galeno Valadares discordava do regime militar, que 
teve início com a deposição de João Goulart.
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O regime militar 

[...] No dia seguinte ao discurso [de João Goulart, no Automóvel 
Clube do Rio de Janeiro, diante de 2 mil sargentos], 31 de março 
de 1964, desencadeou-se o movimento militar que depôs João 
Goulart.
[...] Com a deposição de João Goulart, já no dia 1º de abril, a Pre-
sidência foi assumida por Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara 
dos Deputados. Cerca de uma semana depois, o alto comando 
da revolução, composto pelo general Artur da Costa e Silva, 
pelo almirante Augusto Rademaker e pelo brigadeiro Correia de 
Melo, decretou o Ato Institucional nº 1, conferindo ao Congresso 
o poder de eleger um novo presidente. Dessa maneira, em 15 
de abril de 1964, tornou-se presidente o chefe do Estado-Maior  
do Exército, general Humberto de Alencar Castelo Branco.

Fonte: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do 
Brasil. 6ª ed. São Paulo: Atual, 1993. p. 354.

 

8. Combine com os grupos uma data para a apresentação do proje-
to. Espera-se que cada um desenvolva a sua linha do tempo de 
forma diferente. Incentive a pesquisa e a criatividade da turma.

Apresentação do projeto 
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