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A RAI NHA MAR GOT E O TRA BA LHO EM SALA DE AULA

Neste guia, ela bo ra mos ati vi da des, exer cí cios prá ti-
cos e deba tes vol ta dos para a assi mi la ção e o apro fun da-
men to de temas pre sen tes no roman ce A rai nha Mar
got, de Alexandre Dumas. Para faci li tar a rea li za ção dos 
tra ba lhos suge ri dos, eles foram agru pa dos em qua tro 
áreas: his tó ria, geo gra fia, lite ra tu ra e artes. No entan to, 
as ques tões podem ser abor  da das de manei ra inter dis ci-
pli nar, pro pi cian do a inte ra ção entre as  várias maté rias.

A rai nha Margot, retra to de um momen to de vira da 
na his tó ria da Europa — em que a Idade Média se en-
cer rava e se ini cia va a Idade Moderna, pondo em xeque 
toda a estru tu ra  social, eco nô mi ca e reli gio sa de uma 
civi li za ção —, per mi te uma varie da de de obje tos de es-
tu do. Os exer cí cios aqui suge ri dos foram ela bo ra dos de 
modo a explo rar em pro fun di da de essa diver si da de.

O mate rial usado em clas se pelo pro fes sor será sem-
pre valio so. Este guia suge re  alguns  livros, fil mes e sites 
para com ple men tar o tra ba lho de pro fes so res e alu nos.

NOTA SOBRE A ADAP TA ÇÃO  LITERÁRIA
A tra di ção de adap tar clás si cos, no Brasil, come çou 

com Monteiro Lobato, que adap tou Cervantes (Dom 
Quixote das crian ças), entre  outros autores. O escri tor 
Carlos Heitor Cony, autor de algu mas adap ta ções lite rá-
rias, lem bra que esse livro foi fun da men tal na sua “for-
ma ção huma na e lite rá ria”. Numa crô ni ca sobre o tema, 
Cony obser va que, “para o jovem de fala ingle sa, o pri-
mei ro con ta to com os tex tos mais sagra dos da lite ra 
 tu ra tea tral” são as adap ta ções de Shakespeare fei tas por 
Charles Lamb, “hoje con si de ra das clás si cas”. 

Depois de Lobato, mui tos escri to res bra si lei ros fize-
ram adap ta ções, como Clarice Lispector, Rubem Braga e 
Ana Maria Machado. Muitas vezes, a exten são da obra e 
o uso de pala vras pouco  comuns impe dem a abor da gem 
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do texto clássico em sala de aula. Uma ver são que pre ser-
ve o modo de cons truir o texto, sem alterar o esti lo do 
autor, ajuda a  atrair o inte res se de novos lei to res para 
obras impor tan tes que  vinham sendo injus ta men te dei xa-
das de lado. Essa é a inten ção dos edi to res com a adap-
ta ção de A rai nha Margot.

 HISTÓRIA

A luta pelo poder polí ti co
O roman ce A rai nha Margot des cre ve prá ti cas uti li-

za das por  vários per so na gens his tó ri cos para con quis tar 
o poder na França, no sécu lo xvi. As lutas entre pri mos 
e  irmãos reve lam uma dis pu ta acir ra da pelo trono, nesse 
perío do. A cen tra li za ção do poder resul tou de alian ças, 
casa men tos, con quis ta de ter ras, mas tam bém de enve-
ne na men tos, cons pi ra ções e jogos polí ti cos.
ATIVIDADE 1Os alu nos devem pes qui sar o pro ces so de 
cen tra li za ção do poder na França e o da for ma ção do Es-
ta do nacio nal, que resul ta em uma nova con cep ção do 
Estado e do rei (que de suse ra no passa a sobe ra no; expli-
car a dis tin ção entre esses dois ter mos). Estudar a his tó-
ria polí ti ca, as arti cu la ções entre as casas dos Capetos, 
dos Plantagenetas, de Valois e dos Bourbons, res sal tan-
do as rela ções de paren tes co, mas, prin ci pal men te, as 
novas fun ções do Estado na cen tra li za ção do poder, isto 
é, na cons ti tui ção do abso lu tis mo fran cês. As con clu sões 
da pes qui sa devem ser apre sen ta das em tra ba lho escri to.

Dumas, Maquiavel e a moder ni da de polí ti ca
A des pei to do con tex to reli gio so que domi na em A 

rai nha Margot, no roman ce o poder não é mais abor da do 
do ponto de vista da ética cris tã, o que dis tan cia sua 
con cep ção polí ti ca do pen sa men to medie val. Esse novo 
olhar sobre a polí ti ca tem em Nicolau Maquiavel o seu 
maior repre sen tan te. Para ele, o domí nio do poder não 

4



se deve basear em prin cí pios uni ver sais, mas na aná li se 
do jogo efe ti vo de for ças — que muda a cada momen to. 
É essa virtù (astú cia), nas pala vras de Maquiavel, “a 
capa ci da de de mudar à medi da que mudem os ven tos da 
for tu na”, que Dumas atri bui a Henrique de Navarra na 
sua ação polí ti ca, mano bran do astu cio sa men te para se 
tor nar rei da França.
ATIVIDADE2 Leitura dos seguin tes capí tu los de O prín
ci pe, de Maquiavel: xviii, que trata dos meios e dos fins 
da ação polí ti ca; viii, sobre a con quis ta do poder por 
meio do crime; e vii, que dis cu te um novo mode lo de 
prín ci pe. Rela cio nar as dis pu tas pelo trono na França 
com a nova con cep ção de poder pro pos ta por Ma-
quiavel, res sal tan do a visão laica sobre a polí ti ca. O texto 
deve mos trar de que forma esses aspectos estão pre sen-
tes em A rai nha Margot e em O prín ci pe.

A dis pu ta reli gio sa
O mas sa cre da Noite de São Bartolomeu, em 1572, 

deve ser enten di do no con tex to das refor mas reli gio sas 
do sécu lo xvi. A Reforma teve seu ponto cru cial em 
1517, com o ques tio na men to de Martinho Lutero, mas 
foi apro fun da da por João Calvino e combatida pela Con-
trarreforma cató li ca. Sua ori gem, porém, pode ser retra-
ça da nas impor tan tes here sias reli gio sas dos sécu los xii e 
xiii, como as dos val den ses e dos albi gen ses; o sur gi men-
to dos hugue no tes (de orien ta ção cal vi nis ta), visto à luz 
des ses pre ce den tes, não foi fato iso la do e exer ceu papel 
cen tral na crise da socie da de medie val e na for ma ção da 
nação moder na.
ATIVIDADE3 Pesquisa: apon tar as carac te rís ti cas his tó ri-
cas das prin ci pais cor ren tes reli gio sas (lute ra nis mo, cal vi-
nis mo, angli ca nis mo, cato li cis mo), pro cu ran do con tex-
tua li zar o sur gi men to e a impor tân cia do pro tes tan tis mo 
na França. Estudar as here sias pre cur so ras e a con ti nua-
ção das dis pu tas reli gio sas  depois da Noite de São Barto-
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lomeu, com a que re la entre jan se nis tas e jesuí tas que 
sa  cu   diu a França no sécu lo xviii.
ATIVIDADE4 Identificar os prin ci pais con fli tos reli gio sos 
con tem po râ neos: os fun da men ta lis mos (no roman ce, a 
ati  tu de dos hugue no tes con tra a músi ca pro fa na, o tea-
tro e a dança já pode ria ser inter pre ta da como ele men to 
de fun da men ta lis mo) entre muçul ma nos e  judeus, cató-
li cos e pro tes tan tes na Irlanda, a difu são das igre jas evan-
gé li cas, par ti cu lar men te as pen te cos tais, no Brasil, além 
de  vários  outros focos de ten são mundo afora. Montar 
mesas-redon das sobre o tema com os alu nos, que devem 
pre pa  rar tex tos (cada qual com uma visão dife ren te das 
par tes em con fli to).

A Corte e a eti que ta no Antigo Regime
No final da Idade Média, a cen tra li za ção do poder 

con cen trou o con tro le mili tar e finan cei ro nas mãos do 
rei. Assim, as cor tes se tor nam espa ços de exi bi ção de 
poder e rique za, mas tam bém de con tro le e refi na men to 
dos cos tu mes. O mono pó lio das armas e do poder mili-
tar passa para o Estado, e os mem bros da nobre za, antes 
cava lei ros-guer rei ros, agora se tor nam cor te sãos. A in-
tro du ção de talhe res, o uso do lenço, o requinte dos 
hábi tos à mesa e o ceri mo nial da Corte reve lam uma 
nova ordem  social, na qual o rei e a nobre za pre ci sam 
demar car supe rio ri da de dian te das clas ses urba nas em 
ascen são por meio de  sinais exte rio res.
ATIVIDADE5 Rea li zar uma pes qui sa sobre a his tó ria do Lou-
vre, des de o iní cio da cons tru ção, no sécu lo xiii, no tan do o 
uso polí ti co do palá cio, a for ma ção da coleção de arte, até 
sua trans for ma ção num dos maio res  museus do mun do. 
Consultar o site do museu na inter net: www.lou vre.fr.
ATIVIDADE6 Assistir ao filme A rai nha Margot, de Patri-
ce Chéreau, de 1994, com pa ran do-o com o livro, pro 
 cu   ran do loca li zar as  regras de eti que ta, os cos tu mes, os 
di  ver ti men tos, ou seja, a vida coti dia na na Corte fran ce sa.
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O papel da  mulher na polí ti ca
A impor tân cia  social da  mulher cres ceu a par tir dos 

sécu los xiii e xiv. As mulhe res refi na ram os cos tu mes das 
cor tes, patro ci nan do e divul gan do as artes — e tam bém 
a reli gião. Alexandre Dumas soube retra tar o papel femi-
ni no na crise do feu da lis mo, incluin do na nar ra ti va mu-
lhe res envol vi das com o poder, a reli gião, a poe sia e a 
ciên cia. Catarina de Médicis, Margot e Joana de Na var ra 
estão entre as mulhe res de pres tí gio e poder que mar ca-
ram o sécu lo xvi — que  inclui tam bém  outras figu ras 
impor tan tes na con du ção do poder polí ti co, como Eli-
zabeth i da Inglaterra, Isabel de Castela e Maria Stuart 
da Escócia. 
ATIVIDADE7 Assistir ao filme Elizabeth, de Shekhar Ka-
pur, de 1998, com pa ran do-o com o filme A rai nha Mar
got, de Patrice Chéreau, e comen tar a pre sen ça da  mu lher 
na socie da de e na polí ti ca.
ATIVIDADE8 Debater o papel da  mulher na fase de tran-
si ção do mundo medie val para o mundo moder no. 

A sen si bi li da de, os afe tos, a mora li da de:  
o pre do mí nio do públi co sobre o pri va do

Alexandre Dumas viveu no sécu lo xix, época de 
rede fi ni ção dos espa ços públi co e pri va do, que inau gu-
rou mode los de com por ta men to, des ven dan do o segre-
do da sexua li da de escon di da nas alco vas e nas cons ciên-
cias. Contudo, A rai nha Margot dia lo ga com o sécu lo 
xvi, quan do a inti mi da de bur gue sa ainda não esta va 
con so li da da — uma espé cie de pré-his tó ria do pre sen te. 
Ainda se igno ra va o direi to à inti mi da de e ao espa ço pri-
va do; as decla ra ções de amor e as demons tra ções de 
afeto ocor riam à vista de todos. Nenhum quar to era 
invio lá vel, nenhu ma pare de iso la va os sons com ple ta-
men te. O roman ce reve la, assim, a per ma nên cia de valo-
res medie vais, como o orgu lho — o ape ti te de suces so e 
gló ria —, mas um orgu lho pom po so, osten si vo, que se 
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ofe re ce em espe tá cu lo e só se afir ma por meio da admi-
ra ção do públi co.
ATIVIDADE9 Identificar e dis cu tir a con cep ção de amor 
pre sen te no roman ce, pro cu ran do enten der os valo res 
 mo  rais implí ci tos, isto é, o sen ti do das con ven ções  so 
ci ais, os jogos de sedu ção, a male di cên cia, a fri vo li da de e 
o cinis mo nas rela ções afe ti vas. De que forma a con cep-
ção de amor se modi fi ca con for me o tempo his tó ri co?

GEOGRAFIA

As estru tu ras reli gio sas mun diais
Ao longo da his tó ria, o homem tem mani fes ta do 

sua fé de dife ren tes maneiras. Entretanto, a into le rân cia 
reli gio sa sem pre gerou dis cór dia e vio len tos focos de 
ten são, a des pei to da afir ma ção, no dis cur so de quase 
todas as reli giões, de valo res como o amor e o res pei to 
ao pró xi mo. Em A rai nha Margot, está evi den te a riva-
li da de entre os hugue no tes e os cató li cos e toda a trama 
polí ti co-reli gio sa que envol ve a busca do poder. A dis pu-
ta entre cató li cos e pro tes tan tes, embo ra menos vio len ta, 
ainda exis te nos dias de hoje (como a guer ra pela con-
quis ta de fiéis entre a Igreja cató li ca e as igre jas pen te-
cos tais); o con fli to entre o islã e o mundo judai co-cris-
tão, por exem plo, é moti vo de gran de preo cu pa ção e 
vio lên cia em diver sos pon tos do mundo. 

Quais são as ori gens e as carac te rís ti cas  comuns e 
espe cí fi cas das três prin ci pais reli giões mono teís tas? Den-
 tro do cris tia nis mo, como, quan do e por que se deu a 
divi são entre orto do xos, cató li cos e pro tes tan tes? Den-
tro do pro tes tan tis mo, o que dis tin gue lute ra nos de cal-
vi  nis tas, angli ca nos, hugue no tes, puri ta nos e pres bi te ria-
nos? Essas ques tões podem ser res pon di das por meio das 
seguin tes ati vi da des: 
ATIVIDADE 1 Elaborar um qua dro com pa ra ti vo das três 
prin ci pais reli giões mono teís tas (judaís mo, cris tia nis mo 
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e isla mis mo), des ta can do os seguin tes aspec tos de cada 
uma delas: dou tri na; pro fe ta(s) e mes sias; hie rar quia; li-
tur  gia; nome do tem plo; prin ci pais come mo ra ções; lu-
ga  res san tos; paí ses em que é pre do mi nan te.
ATIVIDADE2 Montar a “genea lo gia da fé cris tã”, a par tir 
das seguin tes rami fi ca ções: cris tia nis mo cató li co; cris tia-
nis mo orto do xo; pro tes tan tis mo (lute ra nos, cal vi nis tas, 
angli ca nos, hugue no tes, pres bi te ria nos, puri ta nos, me-
to  dis tas, evan gé li cos, pen te cos tais). O pro fes sor tam bém 
pode refe rir-se a igre jas espe cí fi cas, como Assembleia de 
Deus, Brasil para Cristo e Universal do Rei  no de Deus, 
além da Igreja cató li ca armê nia, da cató li ca cal  deia, da 
greco-mel qui ta e da Igreja maro ni ta, en tre  outras.

Terrorismo e vio lên cia de Estado
O con cei to de ter ro ris mo é rela ti va men te recen te: o 

Dicionário Houaiss data o sur gi men to dessa pala vra do 
ano de 1836, mais ou menos. No entan to, ao apli car as 
defi ni ções dadas pelo mesmo dicio ná rio (“regi me de 
vio lên cia ins ti tuí do por um gover no” e “empre go sis te-
má  ti co da vio lên cia para fins polí ti cos, espe cial men te a 
prá ti ca de aten ta dos e des trui ções por gru pos cujo obje-
ti vo é a desor ga ni za ção da socie da de exis ten te e a toma-
da do poder”) à França do sécu lo xvi, pode mos dizer 
que a Noite de São Bartolomeu, exe cu ta da sob  as ordens 
da rea le za, carac te ri za um ato de ter ro ris mo de Estado.
ATIVIDADE 3 Debate em clas se: dis cu tir o con cei to de 
ter ro ris mo e iden ti fi car as suas diver sas mani fes ta ções 
con tem po râ neas. Descrever as prin ci pais dife ren ças en-
tre ter ro ris mo polí ti co, ter ro ris mo de Estado, ter ro ris-
mo reli gio so e ter ro ris mo mer ce ná rio.
ATIVIDADE4 Fazer uma lista de  alguns movi men tos ter-
ro ris tas em ati vi da de e pro cu rar iden ti fi car cada um deles 
com os con cei tos tra ba lha dos no deba te ante rior.
ATIVIDADE 5 Formar gru pos de dis cus são em que as 
equi pes reco nhe çam os prin ci pais con fli tos de cunho 
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reli gio so e os com pa rem com o que é des cri to no livro. 
Pro mo ver uma mesa-redon da para discutir as cau sas do 
ter ro ris mo e as for mas de com ba tê-lo. Ao final, a mesa 
deve sin te ti zar o deba te num texto escri to.
ATIVIDADECOMPLEMENTARDinâmica do sinal de trânsi-
to: as equipes preparam uma série de conceitos e aná-
lises sobre conflitos religiosos. Essas pequenas redações 
devem conter definições corretas, parcialmente corretas 
ou totalmente incorretas, intencionalmente camufladas 
num discurso “sério”. Cada grupo fará as expo sições 
des ses conceitos aos demais alunos, que apresentarão 
car tões com as cores do sinal de trânsito. O cartão ver-
de deve ser exposto pelas equipes quando o conceito 
de sen  volvido estiver indubitavelmente correto. O ama-
relo, quan  do houver dúvida sobre a análise apresentada; 
o grupo que mostrar o car tão amarelo deve completar 
os conceitos ou corrigi-los parcialmente. O cartão ver-
me lho será apresentado quando o conceito estiver total-
mente incorreto; nes se caso, a análise será reformulada. 
Sugestão de conceitos: fundamentalismo, Igreja, mun-
do árabe e mun do muçulmano, protestantismo, pente-
costalismo, etnia, geopolítica, globalização, nacionalis-
mo, separatis mo, xenofobia.

Intolerância reli gio sa no Brasil con tem po râ neo
O pen te cos ta lis mo é um ramo do pro tes tan tis mo 

que se difun diu muito no Brasil; segun do o pesqui sa 
 dor An tônio Flávio Pierucci, atual men te as igre jas pen
te cos tais (como a Assembleia de Deus) são as for mas de 
vida reli gi o sa que mais se expan dem no país. Entre elas, 
as que mais cres cem são as igre jas neo pen te cos tais (co mo 
a Igreja Universal do Reino de Deus), que ofe re cem, 
nas pala vras de Pierucci, “uma forma de reli gio si da de 
muito efi cien te em ter mos prá ti cos, pouco exi  gen te em 
ter mos éti cos e dou tri na ria men te des com pli ca da”.

Em 1995, Sérgio von Helder, bispo da Igreja Uni-
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versal do Reino de Deus, duran te um pro gra ma de tele-
vi são, chu tou uma ima gem de gesso de Nossa Se nhora 
Aparecida. A ati tu de de Von Hel der, que bus ca va pro-
vo car os cató li cos agre din do um de seus maio res sím bo-
los, foi ampla men te dis cu ti da. Gil berto Gil com  pôs uma 
can ção, “Guerra santa”, ins pi ra da no epi só dio: “Ele diz 
que faz que faz tudo isso em nome de Deus/ Como um 
papa da Inquisição/ Nem se lem bra do horror da Noi-
te de São Bartolo meu/ Não, não lem bra de nada, não”.
ATIVIDADE6 Redigir um texto que ana li se o fenô me no 
das igre jas neo pen te cos tais no Brasil, comen tan do a le-
tra intei ra da can ção “Guerra santa”, de Gilberto Gil 
(disco Quanta, 1997), e as afir ma ções de Antô nio Flá-
vio Pierucci sobre o neo pen te cos ta lis mo. Em que me-
di da é pos sí vel com pa rar o epi só dio dos chu tes na santa 
à Noite de São Bartolomeu? Na medi da em que essa 
ati tu de expri mia o repú dio ao uso de ima gens co mo for-
 ma de recor dar uma enti da de vene ra da, teria si do mais 
coerente Van Helder ras gar uma foto do líder da igreja 
in te gra da por ele próprio? Por que sim ou por que não?

LITERATURA

O roman ce his tó ri co
Muitos even tos his tó ri cos nar ra dos em A rai nha 

Margot con têm trama polí ti ca, sus pen se, amor e trai ção 
— em suma, intri gas muito bem arma das, como as que 
só se encon tram nos melho res roman ces poli ciais. Al-
guns epi só dios da his tó ria bra si lei ra  dariam exce len tes 
folhe tins, como o golpe mili tar de 1964 ou a ascen são e 
a queda do pre si den te Fernando Collor, que  incluiu trai-
ções, assas si na tos, mor tes e  outros ingre dien tes tipi ca-
men te fic cio nais.
ATIVIDADE1 Propor aos alunos uma reda ção que tenha 
trama ou enre do que envol va e inter-rela cio ne dois ele-
men tos, como espor te e cor rup ção, polí ti ca e deso nes ti-

11



da de, amor e trai ção. Depois de cor ri gir os tex tos, pedi r 
aos alunos que descrevam a sen sa ção que tiveram ao 
redi gir: foi difí cil, que estí mu los uti li za ram, deu pra zer, 
foi chato? Em segui da, co men ta r os textos dos alu nos e 
o modo como foram mon ta dos. 

Fato e fic ção
A rai nha Margot é um roman ce his tó ri co, ou seja, 

trata de his tó ria em ter mos fic cio nais. Sabe-se que, ao 
roman cear a his tó ria da França, Dumas exa ge rou deter-
mi na dos aspec tos, che gan do a modi fi car bas tan te os 
tra ços de  alguns per so na gens, como Catarina de Médi-
cis, por exem plo, que não teria sido, na rea li da de, tão 
mes qui nha e ardi lo sa como apa re ce na obra. 
ATIVIDADE 2 Debate ou reda ção: em que medi da um 
roman ce pode cons ti tuir uma fonte para o estu do de um 
deter mi na do perío do his tó ri co? É pos sí vel fazer uma lei-
tu ra lite ral, acre di tan do na fide li da de do rela to, ou o estu-
do deve se  basear na inter pre ta ção da nar ra ti va, nos sig ni-
fi ca dos ocul tos sob o texto? Na sua opi nião, a lite ra  tu ra, 
ao tra tar de fatos his tó ri cos, deve ser “fiel” a eles, ou o 
autor tem a liber da de para modi fi cá-los como qui ser?

A emer gên cia do folhe tim
A rai nha Margot foi publi ca do no auge de uma es-

pé cie de novo gêne ro lite rá rio, filho do roman ce, que na 
épo ca alcan ça va gran de popu la ri da de na Europa e no 
mun do, de modo geral: o folhe tim. Alexandre Dumas 
foi um dos pri mei ros gran des auto res do gêne ro; seus 
folhe tins, publi ca dos dia ria men te em diver sos jor nais — 
inclu si ve no Jornal do Commercio, no Brasil —, eram 
segui dos por milha res de lei to res e foram tal vez uma das 
pri mei ras expres sões da lite ra tu ra como fenô me no de 
massa. Para Nelson Rodrigues, autor de diver sos folhe-
tins e de uma das pri mei ras tele no ve las bra si lei ras, o 
folhe tim “tem mau gosto, supe re xa ge ro, os cha vões dra-
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má ti cos mais rom bu dos. Tudo suge re drama e con fli to. 
E fala de mãe”. Segundo Nelson, o gêne ro faria suces so 
“mesmo daqui a 2  bilhões de anos”.
ATIVIDADE3 Ler um ou mais capí tu los de um dos folhe-
tins de Nelson Rodrigues, como Asfalto sel va gem, Núp
cias de fogo ou Escravas do amor, e com pa rar os recur sos 
lite rá rios (temá ti ca, diá lo gos, cor tes na ação, exa ge ro, 
sus pen se etc.) empre ga dos por Nelson para man ter viva 
a aten ção do lei tor aos recur sos pre sen tes em A rai nha 
Margot. Quais  seriam as prin ci pais seme lhan ças e dife-
ren ças entre o folhe tim “clás si co” e o “moder no”? 

Literatura, cine ma e tea tro
A rai nha Margot foi adap ta do diver sas vezes para o 

cine ma. As pri mei ras ver sões foram rea li za das já em 
1910 e 1914. A mais recen te, de 1994, diri gi da por Pa-
trice Chéreau, pode ser encon tra da em vídeo.
ATIVIDADE4 Assistir ao filme. Expor aos alu nos as carac-
te rís ti cas pró prias da lin gua gem cine ma to  grá fi ca, ressal-
tando a pre sen ça do dire tor, que des ta ca os fatos que 
con si de ra mais impor tan tes de acor do com sua for ma-
ção e pre fe rên cias. Apro fun dar a dis cus são so bre as rela-
ções entre cine ma e roman ce: que modi fi ca ções na his-
tó ria foram rea li za das para adap tá-la à tela? Quais são os 
pon tos em co mum entre essas duas lin gua gens? Quais as 
espe ci fi ci da des de cada uma delas?
ATIVIDADE5 Preparar um texto tea tral sin té ti co, basea do 
em A rai nha Margot ou em um dos even tos mais mar-
can tes do livro, para ser ence na do na esco la. Cada aluno, 
de acor do com a sua habi li da de, será cenó gra fo, sono-
plas ta, figu ri nis ta, ator, dire tor etc. O texto tam bém po-
de ser pre pa ra do como se fosse uma adap ta ção para o 
cine ma ou a tv.
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Literatura e tele no ve la
Segundo a pes qui sa do ra Marlyse Meyer, com o tem-

po o folhe tim se tor na ria “um gêne ro des pre za do, que 
irá se mul ti pli car na diver si da de dos veí cu los para além 
do tra di cio nal ir e vir entre as pági nas do jor nal e o li-
vro, e do livro ao palco do melo dra ma, espa lhan do-se 
pelos fas cí cu los e, repro du zin do-se no cine ma, nos ci-
nerroman ces, nas foto no ve las, nas nove las de rádio, até 
alcan çar seu mais assu mi do e bra so na do des cen den te: a 
tele no ve la”.
ATIVIDADE 6 Comparar o fenô me no do folhe tim, no 
sécu lo xix, ao da tele no ve la e do cine ma, nos sécu los xx 
e xxi: é pos sí vel dizer que o cine ma e a tele no ve la de-
sem pe nham um papel de entre te ni men to de massa que 
antes cabia ao folhe tim? Por que o folhe tim e a tele no-
ve la ganha ram a pecha de lite ra tu ra e dra ma tur gia “me-
no res”, ou seja, o que faz que se con si de rem ambos 
gêne ros “des pre za dos”?

ARTES

Literatura e arte
O perío do em que se passa a his tó ria nar ra da em A 

rai nha Margot foi um dos mais ricos de todos os tem pos 
no campo da arqui te tu ra e das artes plás ti cas. O sécu lo 
xvi repre sen ta o auge da Renascença e o iní cio do Bar-
roco — perío dos artís ti cos gran de men te influen cia dos 
pelas trans for ma ções reli gio sas da época.
ATIVIDADE1 Ilustrar um tre cho do livro com expres são 
artís ti ca livre (abs tra ta ou figu ra ti va, dese nho, pin tu ra, 
escul tu ra etc.). O aluno pode até esco lher ape nas uma 
pa la vra ou frase. Os tra ba lhos são afi xa dos na pare de, 
com pon do um gran de pai nel. O pro fes sor a bre o deba-
te des ta can do a originalidade dos tra ba lhos e a re la  ção 
entre os dese nhos e os temas repre sen ta dos. Os a lu   nos 
devem falar sobre as sen sa ções que tive ram ao abor dar 
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o mes  mo tema na lin gua gem escri ta e na lin gua gem 
artís ti ca.
ATIVIDADE2 Um dos qua dros mais famo sos do mundo, 
a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, foi pin ta do em 
1506. O teto da Capela Sistina, no Vaticano, com Episó
dios da Criação e O Juízo Final, uma das obras mais 
belas do mundo, foi pin ta do por Michelangelo entre 
1508 e 1512. O pro fes sor abre a con ver sa em clas se com 
repro du ções des sas obras. Pesquisar  outras obras de arte 
do mesmo perío do em que se passa A rai nha Margot.
ATIVIDADE3 El Greco, Bruegel, Caravaggio, Tintoretto 
e Ticiano tam bém cria ram suas obras à época de A rai
nha Margot. Apresentar as pinturas em clas se (com o uso 
de  livros ou trans pa rên cias) e pedir aos alu nos que as 
comen tem, des ta can do par ti cu la ri da des de cada artis ta, 
pro cu ran do seme lhan ças (ou dife ren ças) de con teú do, 
esti lo, luz e cor.

 SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA

ariès, Philippe. História  social da crian ça e da famí lia. 
Jorge Zahar Editor.
Um clássico da história das mentalidades.

elias, Norbert. O pro ces so civi li za dor. Jorge Zahar Edi-
tor, 1993.
Com viés cultural, Elias procura captar as mudanças his
tóricas na “civilização”.

gaarder, Jostein et alii. O livro das reli giões. Companhia 
das Letras, 2000. 
Inclui um pos fá cio so bre as reli giões no Brasil, por Antônio 
Flávio Pierucci, pro fes sor de sociologia na USP.

huizinga, Johan. O declí nio da Idade Média. Verbo/ 
Edusp, 1978.
Arte, religião e cultura na transição da Idade Média para a 
modernidade. 
 

15



maquiavel, Nicolau. O prín ci pe (cole ção “Os Pen sa do-
res”). Nova Cultural, 1985.
O livro que fun dou a polí ti ca moder na.

meyer, Marlyse. Folhetim: uma his tó ria. Companhia das 
Letras, 1996. 
Ensaio sobre um gêne ro pouco estu da do, dis cu te o lugar da 
lite ra tu ra popu lar na cul tu ra.

ribeiro, Renato Janine. A eti que ta no Antigo Regime. 
Moderna, 1999.
Um estu do conciso sobre o refi na men to nas cor tes euro
peias.

rodrigues, Nelson. Asfalto sel va gem. Companhia das 
Letras, 1994.
Um dos melho res folhe tins escri tos por Nelson Rodrigues, 
mes tre do gêne ro.

Mundo — Geografia e política internacional, edição nº 6 
(out. 2000).
Boletim que traz um artigo sobre o romance histórico.
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Se um clás si co, nas pala vras de Italo Calvino, é “um livro 
que nunca ter mi nou de dizer aqui lo que tinha para dizer”, era 
pre ci so que gran des obras atual men te dis tan tes da sala de aula 
ganhas sem edi ções espe cial men te con ce bi das para o ensi no 
mé dio e o ensi no fun da men tal.

A Coleção Germinal traz tex tos clás si cos em uma abor da
gem dire cio na da ao estu do inter dis ci pli nar, per mi tin do que a 
par tir da lite ra tu ra se depreen dam con cei tos de his tó ria, geo gra
fia e artes plás ti cas, além dos pró prios estu dos lite rá rios. 

No segun do volu me da série, A rai nha Margot, um dos mais 
céle bres folhe tins de Alexandre Dumas, o mas sa cre da Noite de 
São Bartolomeu traz à tona a ques tão da into le rân cia reli gio sa. 
Num perío do mar ca do pela vio lên cia de Estado e pelo radi ca lis
mo em nome da fé, se entre veem os valo res e as con tra di ções de 
uma Europa que vive a tran si ção do mundo medie val para a 
moder ni da de. O Apêndice, no livro, e este Guia do Professor bus
cam esta be le cer algu mas rela ções entre diver sos aspec tos da 
his tó ria, da geo gra fia, das artes plás ti cas e da lite ra tu ra pre sen
tes no roman ce de Dumas. 

A lei tu ra de um clás si co sem pre sus ci ta novas des co ber tas. 
Aqui estão algu mas daque las que podem ser explo ra das em sala 
de aula. O pro fes sor e os alu nos pode rão des co brir as mui tas 
 outras abor da gens pos sí veis.


