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GERMINAL E O TRABALHO EM SALA DE AULA

Este guia pro põe ati vi da des e exer cí ci os prá ti cos 
vol  ta  dos para a as si mi la ção e o apro fun da men to de te-
mas pre   sen tes no ro man ce Ger mi nal, de Émi le Zola.

A mai or par te dos trabalhos su ge ri dos é in ter dis-
ci pli  nar, bus can do es ta be le cer re la çõ es en tre di fe ren tes 
áre as. Para fa ci li tar a re a li za ção, as atividades fo ram 
agru    pa das em três dis ci pli nas prin ci pais — por tu guês, 
his  tó ria e ge o gra fia. No en tan to, pelo ca rá ter in ter dis-
ci pli nar das ques tõ es abor da das, o con teú do de uma 
dis  ci pli na fre quen te men te apa re ce na se ção des ti na da 
a ou tra ma té ria.

A lei tu ra de Ger mi nal, re tra to de um mo men to de 
vi ra da na his tó ria das re la çõ es eco nô mi cas, ofe re ce uma 
gran de va ri e da de de ob je tos de es tu do. Os exer cí ci os 
su ge ri dos nes te guia fo ram ela bo ra dos de modo a ex plo-
rar ao má xi mo essa di ver si da de de te mas. 

O material usa do em clas se pelo pro fes sor para tra-
tar te mas re la ci o na dos à lei tu ra de Ger mi nal é sem pre 
va li o so. Nesse sentido, este guia sugere diversos livros, 
filmes e sites para complementar o trabalho de professo-
res e alunos.

NOTA SOBRE A ADAPTAÇÃO LITERÁRIA
Adap tar um clás si co como Ger mi nal é um meio de 

in cen ti var sua lei tu ra. Mu i tas ve zes, a ex ten são do tex to 
e o uso de pa la vras pou co co muns no vo ca bu lá rio atual 
re pre sen tam di fi cul da des para lei to res pou co fa mi li a ri za-
dos com cer tos as pec tos da lin gua gem. Uma adap ta ção 
que pre ser ve a ma nei ra de cons tru ir o tex to, man ten do 
inal te ra das as fra ses es sen ci ais para o de sen vol vi men to da 
tra ma, aju da a atrair o in te res se de no vos lei to res para 
obras im por tan tes que vi nham sen do in jus ta men te dei-
xa das de lado. Essa é a in ten ção dos edi to res ao pu bli car 
esta adap ta ção de Ger mi nal.
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PORTUGUÊS

Li te ra tu ra e re por ta gem
Émi le Zola, es cri tor e jor na lis ta, pro cu ra va co nhe-

 cer bem os lo cais em que ia am bi en tar sua obra, se 
pos  sí vel até so fren do na car ne as di fi cul da des das pes-
so as cujo meio so ci al es ta va pes qui san do para re pro-
du zir em seus ro man ces. As sim, Zola foi vi ver com os 
mi nei  ros, jus ta men te du ran te a re a li za ção de uma gre ve, 
an tes de es cre ver Ger mi nal.
ATIVIDADE 1 O alu no deve bus car co nhe cer me lhor pes-
so as de um meio so ci al di fe ren te do seu. Ele pode con-
ver sar com um jor na lei ro, um pa dei ro, um ope rá rio, um 
fei ran te, um guar da de rua etc. Se pos sí vel, o alu no vi-
si  ta rá o lu gar onde es sas pes so as mo ram. Pode-se tam-
bém apro vei tar al gum tra ba lho ou pro je to que in clua 
vi si ta a uma fá bri ca, a uma fa zen da pro du ti va ou a uma 
fa  ve la, por exem plo. De pois, ele es cre ve rá uma his tó ria 
cur ta, am bi en ta da no meio so ci al pes qui sa do.

A lin gua gem po pu lar na li te ra tu ra
Um ele men to mar can te na es cri ta de Ger mi nal em 

re la ção aos ro man ces que o an te ce dem é “a ado ção da 
lin gua gem ple beia, au tên ti ca, do povo na vida co ti di a-
na, essa lin gua gem que as sus tou os con tem po râ ne os e é 
uma das con quis tas mais im por tan tes, mais só li das de 
Zola”, se gun do Otto Ma ria Car pe aux, na sua His tó ria 
da li te ra tu ra oci den tal.
ATIVIDADE 2 Se le ci o nar tre chos de Ger mi nal que cor res-
pon dam à ob ser va ção de Car pe aux. Ve ri fi car, na lei tu ra 
de ex cer tos de obras na tu ra lis tas da li te ra tu ra bra si lei ra, 
por exem plo, Bom-cri ou lo, de Adolfo Caminha, A car ne, 
de Júlio Ribeiro, e Lu zia-Ho mem, de Domingos Olím-
pio, como a lin gua gem po pu lar in flu en ci ou o es ti lo dos 
au  to res.
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O na tu ra lis mo no Bra sil
Em His tó ria con ci sa da li te ra tu ra bra si lei ra, Al fre do 

Bosi afir ma que “Só em O cor ti ço, Alu í sio ati nou de fato 
com a fór mu la que se ajus ta va ao seu ta len to: [...] ce nas 
co le ti vas e ti pos psi co lo gi ca men te pri má ri os fa zem, no 
con jun to, do cor ti ço a per so na gem mais con vin cen te do 
nos so ro man ce na tu ra lis ta”.
ATI VI DA DE 3 Tema para de ba te, ba se a do na lei tu ra com-
pa ra da dos dois li vros: em que me di da a mina pode ser 
con si de ra da tam bém uma per so na gem? Pes qui sar o em-
pre go de lin gua gem na tu ra lis ta em Ger mi nal e com pa-
rar com O cor ti ço, de Alu í sio de Aze ve do. O de ter mi nis-
mo pró prio do gê ne ro tor na os des fe chos des sas obras 
com pa rá veis? O alu no po de rá des cre ver o pro ces so de 
ani ma li za ção do ho mem nas duas obras. Com pa rar Ca-
the ri ne (de Ger mi nal ) e Pom bi nha (de O cor ti ço); dis-
cu tir os te mas da se xu a li da de pre co ce e do abu so se xu al 
con tra a in fân cia.

Li te ra tu ra, ci ne ma e te a tro
Ger mi nal já foi adap ta do para o ci ne ma mais de 

uma vez.
ATI VI DA DE 4 As sis tir à mais re cen te des sas adap ta çõ es, o 
fil me Ger mi nal, pro du ção bel go-íta lo-fran ce sa de 1993, 
di ri gi da por Clau de Ber ri, com Gé rard De par di eu. Re di-
gir uma aná li se com pa ra ti va en tre a lin gua gem do ro man-
ce e a do ci ne ma. O pro fes sor deve dis cu tir com os alu nos 
a es pe ci fi ci da de da lin gua gem ci ne ma to grá fi ca, que im-
põe al gu mas mo di fi ca çõ es, como a con den sa ção de ce nas 
e a es co lha de si tu a çõ es e per so na gens mais sig ni fi ca ti vos. 
ATI VI DA DE 5 Pre pa rar um tex to te a tral sin té ti co, ba se a do 
em Ger mi nal, para ser en ce na do na es co la. Cada alu no, 
con for me suas ha bi li da des, será ce nó gra fo, so no plas ta, 
fi gu ri nis ta, ator, di re tor etc. O tex to tam bém pode ser 
pre pa ra do como se fos se uma adaptação para a tv ou 
para o ci ne ma. 
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Li te ra tu ra e arte
O fi nal do sé cu lo xix foi mu i to rico no cam po ar tís-

ti co, es pe ci al men te nas ar tes plás ti cas. É a épo ca do im-
pres si o nis mo e do ex pres si o nis mo.
ATI VI DA DE 6 Pes qui sar pin to res da épo ca e ob ser var as 
ilus tra çõ es de Ger mi nal. A tela Os co me do res de ba ta tas 
(p. 245), do pin tor ho lan dês Van Gogh, sin te ti za vi su al-
men te o sig ni fi ca do do ro man ce. O pro fes sor abre o 
de ba te apre sen tan do uma trans pa rên cia des se qua dro (e 
de ou tros com te má ti ca so ci al, como Os mi nei ros, tam-
bém de Van Gogh, Os re ti ran tes, de Por ti na ri, A mar cha 
dos te ce lõ es, de Kä the Koll witz, e A In ter na ci o nal, de 
Otto Griebel — os dois úl ti mos re pro du zi dos nas pp. 
249 e 250, res pec ti va men te). Pes qui sar ou tras obras de 
arte re la ci o na das ao con teú do de Ger mi nal.
ATI VI DA DE 7 Ilus trar um tre cho do li vro com ex pres são 
ar tís ti ca li vre (abs tra ta ou fi gu ra ti va, de se nho, pin tu ra, 
es cul tu ra etc.). Se pre fe rir, o alu no pode ilus trar ape nas 
uma pa la vra ou fra se. A ati vi da de pode ser fei ta em par-
ce ria com o pro fes sor de ar tes. Os tra ba lhos são afi xa dos 
na pa re de, com pon do um pai nel. O pro fes sor abre o 
de ba te so bre a re la ção en tre os de se nhos e os te mas re-
pre sen ta dos e as di fe ren ças e se me lhan ças en tre os tra ba-
lhos. Os alu nos fa lam so bre as sen sa çõ es que ti ve ram ao 
abor dar o mes mo tema na linguagem escrita e na lingua-
gem artística.

HISTÓRIA
Cro no lo gia

Esta cro no lo gia aju da a con tex tu a li zar Ger mi nal e 
per mi te um di á lo go mai or com o pe rí o do his tó ri co do 
qual o li vro faz par te.
1840 Nas ci men to do es cri tor fran cês Émi le Zola. No 
Bra sil, dom Pe dro ii é pro cla ma do im pe ra dor, por meio 
do gol pe da mai o ri da de.
1848 Ma ni fes to co mu nis ta, de Marx e Engels.
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1852 Luís Na po le ão Bo na par te, so bri nho de Na po le ão 
Bo na par te, é pro cla ma do im pe ra dor da Fran ça, um ano 
após ter am pli a do seus po de res atra vés de um gol pe de 
Es ta do, e inau gu ra o Se gun do Im pé rio. Até en tão, Luís 
Na po le ão era pre si den te da Re pú bli ca.
1857 Pu bli ca ção de Ma da me Bo vary, de Gus ta ve Flau-
bert, mar co do re a lis mo na li te ra tu ra.
1859 É pu bli ca da A ori gem das es pé ci es, de Char les Dar win.
1864 Sob a di re ção de Marx, é fun da da em Lon dres a 
As so ci a ção In ter na ci o nal dos Tra ba lha do res (mais tar de 
co nhe ci da como Pri mei ra In ter na ci o nal).
1865-70 O Bra sil par ti ci pa da Guer ra do Pa ra guai.
1866-7 Pe rí o do em que ocor re a ação nar ra da em Ger-
mi nal.
1870 Fim do Se gun do Im pé rio na Fran ça. Lei do Ven tre 
Li vre no Bra sil.
1871 In sur rei ção po pu lar em Pa ris, co nhe ci da como Co-
mu na de Pa ris.
1881 É pu bli ca do o ro man ce Me mó ri as pós tu mas de Brás 
Cu bas, de Ma cha do de As sis, obra-pri ma do ro man ce re-
a  lis ta bra si lei ro.
1885 Pu bli ca ção de Ger mi nal, o mais im por tan te ro-
man ce do na tu ra lis mo. Vin cent Van Gogh pin ta Os co-
me do res de ba ta tas (ver p. 245 de Ger mi nal). Ano de 
gran de cri se so ci al na Fran ça, com re ces são eco nô mi ca e 
gra ves dis túr bi os.
1888 Abo li ção da es cra va tu ra no Bra sil.
1889 Com a pro cla ma ção da Re pú bli ca, fim do Se gun do 
Rei na do e do Im pé rio no Bra sil.
1890 Pu bli ca ção de O cor ti ço, de Alu í sio de Aze ve do, 
pon to cul mi nan te do ro man ce na tu ra lis ta no Bra sil.
1898 O jor nal L’Au ro re pu bli ca “Eu acu so”, tex to de 
Zola que cons ti tui um mar co na his tó ria do jor na lis mo 
e inau gu ra o en ga ja men to dos in te lec tu ais em ques tõ es 
po lí ti cas e so ci ais (ver p. 241 de Ger mi nal).
1902 Mor te de Émi le Zola.
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Re for mas re vo lu ci o ná ri as
No ca len dá rio ins ti tu í do pela Re vo lu ção Fran ce sa, 

“ger mi nal” é o nome do mês que cor res pon de ao pe-
rí o do da pri ma ve ra em que as plan tas ger mi nam. Com 
esse nome, ao evo car um acon te ci men to im por tan te na 
his tó ria da hu ma ni da de, Émi le Zola re lem bra o gran-
de lema da Re vo lu ção: “Li ber da de, igual da de, fra  ter ni-
 da de”.
ATI VI DA DE 1 Pes qui sar o nome dos me ses do ca len dá rio 
ins ti tu í do pela Re vo lu ção Fran ce sa. Quan tos eram eles? 
Essa mu dan ça na for ma de con tar o tem po foi aban do-
na da e logo o ca len dá rio gre go ri a no (ain da em vi gor 
hoje em dia) vol tou a ser em pre ga do. No en tan to, a 
Re vo lu ção Fran ce sa in tro du ziu ou tras mu dan ças im por-
tan tes na for ma de me dir as coi sas. Pes qui sar e pro cu rar 
des co brir quais fo ram es sas mu dan ças.
ATI VI DA DE 2 Pes qui sar que trans for ma çõ es trou xe a Re-
vo lu ção Fran ce sa na for ma de go ver nar a Fran ça e como 
isso re per cu tiu em ou tros paí ses. Em que me di da se po-
de di zer que os ide ais de li ber da de, igual da de e fra ter ni-
da de avan ça ram?

For ma ção e fu tu ro da clas se ope rá ria
O his to ri a dor in glês Eric Hobs bawm diz em Mun-

dos do tra ba lho que a for ma ção de uma clas se não é “um 
pro ces so com iní cio, meio e fim, como a cons tru ção de 
uma casa. As clas ses nun ca es tão pron tas, no sen ti do de 
aca ba das”. En tre tan to, Hobs bawm res sal ta que, “como 
a clas se ope rá ria foi his to ri ca men te uma clas se nova, [...] 
faz sen ti do de li ne ar sua emer gên cia en quan to gru po so-
ci al du ran te um cer to pe rí o do”. O mo vi men to des cri to 
em Ger mi nal está di re ta men te li ga do à for ma ção da 
clas se ope rá ria.
ATI VI DA DE 3 Tra ba lho de pes qui sa: o pro ces so de for ma-
ção da clas se ope rá ria. Pes qui sar tam bém como e quan-
do se for mou essa clas se no Bra sil.
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O des fe cho do li vro de Zola é oti mis ta em re la ção 
ao fu tu ro da clas se tra ba lha do ra: “Os ho mens bro ta vam, 
era um exér ci to co ber to de car vão, vin ga dor, que ger mi-
na va len ta men te da ter ra, para cres cer nas co lhei tas do 
sé cu lo se guin te. A ger mi na ção da que le exér ci to logo 
fa ria ex plo dir a ter ra”. Isso foi es cri to em 1884-5, por-
tan to no fi nal do sé cu lo xix. 
ATI VI DA DE 4 Re da ção ou de ba te em clas se: até que pon-
to se cum pri ram as pre vi sõ es e es pe ran ças ex pres sas nes-
se tre cho em re la ção ao sé cu lo xx? Fa zer uma re fle xão 
so bre de que for ma es ses mes mos ide ais po dem ou não 
ser ex pres sos hoje. Em que di fe re a vida co ti di a na da 
clas se ope rá ria dos nos sos dias da vida cotidiana da clas-
se ope rá ria da épo ca de Ger mi nal?

Tra ba lho es cra vo e di rei tos tra ba lhis tas
Na mes ma épo ca em que os acon te ci men tos nar ra-

dos em Ger mi nal se de sen ro la vam na Eu ro pa, a eco no-
mia bra si lei ra se ba se a va am pla men te no tra ba lho es cra-
vo, que nes sa épo ca já fora abo li do na mai or par te do 
mun do. So men te de pois da abo li ção da es cra va tu ra no 
Bra sil, em 1888, é que se for mou um mer ca do de tra ba-
lho de ca rac te rís ti cas mais pró xi mas às dos paí ses eu ro-
peus. Em 1907, ocor reu em São Pau lo uma gre ve ge ral 
que pa ra li sou boa par te das ati vi da des na ci da de. Em 
1912 e 1913 eclo di ram no vas gre ves, e em 1917 ou tra 
gre ve ge ral pa rou São Pau lo e se es pa lhou para ou tras 
par tes do país. O mo vi men to exigia me lho res sa lá ri os, a 
re du ção da jor na da de tra ba lho para oito ho ras di á ri as e 
o fim da ex plo ra ção do tra ba lho in fan til.
ATI VI DA DE: 5 Pes qui sar como esse “atra so” de qua se 
qua ren ta anos se re fle te no Bra sil de hoje. Pes qui san do 
em jor nais, re vis tas e si tes as con di çõ es de tra ba lho no 
país, ve ri fi car em quais as pec tos o Bra sil está atrás ou à 
fren te de paí ses mais de sen vol vi dos. A aná li se pode se 
ba se ar nos cri té ri os de po der de com pra, apo sen ta do ria, 
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as sis tên cia à ma ter ni da de, gozo de fé ri as, aces so à edu-
ca ção etc.

De ba ter em que me di da o tra ba lho es cra vo con tri-
bu iu para atra sar o Bra sil na ado ção de re la çõ es tra ba-
lhis tas mais mo der nas. Pes qui sar no tí ci as so bre a exis-
tên cia de tra ba lho in fan til e em pre go de mão de obra 
es cra va no Bra sil con tem po râ neo. De ba ter o que po de-
ria ser fei to para com ba tê-los.

Os fi ló so fos po lí ti cos e sua in flu ên cia
O per so na gem Éti en ne Lan ti er lê di ver sos tex tos 

dos no vos fi ló so fos da épo ca.
ATI VI DA DE 6 Apon tar os fi ló so fos men ci o na dos em Ger-
mi nal (Marx, Proud hon, Ba ku nin, no ca pí tu lo 4 da 
Quar ta Par te). Ler em en ci clo pé dia ou na in ter net so bre 
es ses fi ló so fos e apon tar as prin ci pais di fe ren ças en tre 
eles. Di vi dir a clas se em gru pos para de ba ter qual é a 
me lhor pro pos ta e por quê.
ATI VI DA DE 7 Re ler os ca pí tu los 3 e 4 da Quar ta Par te do 
li vro, que des cre vem a con fu são men tal do per so na gem 
Éti en ne Lan ti er de pois de ler a res pei to das te o ri as de 
di ver sos au to res. Ele ga nhou for ça en tre os com pa nhei-
ros, mas se sen te in se gu ro pela fal ta de co nhe ci men to e 
ex pe ri ên cia; teme não ser o ho mem ade qua do para a 
li de ran ça da gre ve, mas se gue em fren te, em pur ra do pe-
lo mo men to po lí ti co e pela vai da de. Com pa rar a atu a -
ção de Éti en ne com a de Ras se neur (dono da ta ver na, 
que in  flu en ci a va po li ti ca men te os mi nei ros an tes da 
che ga da de Lan ti er). Ras se neur tem uma pos tu ra mais 
mo de ra da que a de Éti en ne. De que lado está cada um 
de les? Co mo de fi ni-los po li ti ca men te? Qual dos dois 
está com a ra zão e por quê? Este pode ser um tra ba lho 
es cri to ou um de ba te.
ATI VI DA DE 8 Com pa rar Éti en ne com uma pes soa real 
que se en con tre em si tu a ção se me lhan te à dele (um lí der 
sin di cal, por exem plo): a de um tra ba lha dor que li de ra 
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um gru po e trans mi te as pou cas in for ma çõ es que tem, a 
seu modo, para um pú bli co ain da mais de sin for ma do.
ATI VI DA DE 9 A ati tu de do anar quis ta Su va rin, que sa bo ta 
a mina para ten tar aca bar com essa ati vi da de eco nô mi ca 
mar ca da pela ex plo ra ção do tra ba lho, ain da que à cus ta 
da vida de tra ba lha do res, tam bém me re ce ser dis cu ti da. 
O de ba te en tre ide ais anar quis tas e so ci a lis tas pode se-
guir o mo de lo da dis cus são so bre fi ló so fos do sé cu lo xix 
(ati vi da de 6). A ati tu de de Su va rin pode ser ob je to de 
jul ga men to, com tri bu nal (ju ra dos, ad vo ga do, pro mo-
tor e juiz) mon ta do pe los alu nos.
ATI VI DA DE COM PLE MEN TAR 1 Mon tar um pai nel so bre as 
re la çõ es en tre ca pi tal e tra ba lho, so bre a luta do Mo vi-
men to dos Trabalhadores Rurais Sem Ter ra (mst) e as 
cau sas ope rá ri as. Esse pro je to po de rá se es ten der du ran-
te todo o ano.
ATI VI DA DE COM PLE MEN TAR 2 Ilus trar o pro je to com can-
çõ es e po e mas cu jos te mas abor dam o tra ba lho e a ex-
plo ra ção, como Ope rá rio em cons tru ção, de Vi ní ci us de 
Mo rais, Pe dro pe drei ro, Cons tru ção, As sen ta men to, Fan-
ta sia e Le van ta dos do chão, de Chi co Bu ar que (a úl ti ma 
can ção, em par ce ria com Mil ton Nas ci men to), Dis pa ra-
da, de Ge ral do Van dré e Theo de Bar ros, e Sau do sa 
ma lo ca, de Ado ni ran Bar bo sa.

GE O GRA FIA
O car vão como fon te de ener gia

Até a Se gun da Guer ra Mun di al (1939-45), o car-
vão (mi ne ral e ve ge tal) era a fon te de ener gia mais usa da 
no mun do. O uso cres cen te dos de ri va dos de pe tró leo 
per mi tiu do tar as má qui nas de mai or po tên cia e ve lo ci-
da de. O de sen vol vi men to da tec no lo gia nu cle ar tam bém 
aju dou a cri ar al ter na ti vas ao car vão. A fa ci li da de de ob-
ten ção des se com bus tí vel, po rém, faz que ain da seja 
bas tan te uti li za do: ele é res pon sá vel por cer ca de 20% da 
ener gia pro du zi da nos paí ses in dus tri a li za dos.
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ATI VI DA DE 1 Pes qui sar os pro ces sos uti li za dos na ob ten-
ção de cada tipo de car vão. Ana li sar o pro ces so de for ma-
ção do car vão mi ne ral (ma dei ra → tur fa → li nhi to → 
hu lha → an tra ci to) e es ti mar o tem po ge o ló gi co ne ces sá-
rio para ob ter car vão mi ne ral e pe tró leo. Por que o car-
vão mi ne ral tam bém é cha ma do de “car vão na tu ral” e ao 
car vão ve ge tal se dá o nome de “car vão ar ti fi ci al”? Se 
pos sí vel, es tu dar amos tras de car vão mi ne ral e ve ge tal ou 
pro gra mar uma vi si ta a um mu seu ge o ló gi co (por exem-
plo, o da Uni ver si da de de São Pau lo) para que os alu nos 
iden ti fi quem ao vivo os di fe ren tes ti pos de car vão.

Carvão e Revolução Industrial
A subs ti tu i ção da le nha pelo car vão foi es sen ci al 

para o pro gres so da Re vo lu ção In dus tri al. Essa subs ti -
tu i   ção pos si bi li tou uma pro du ti vi da de ain da mai or que 
a atin  gi da pos te ri or men te com a in tro du ção dos de ri va-
dos de pe tró leo no lu gar do pró prio car vão.
ATI VI DA DE 2 Pes qui sar em que pe rí o do se ini cia a Re-
vo lu ção In dus tri al e o pa pel da mi ne ra ção nes se pro ces-
so. Ve ri fi car que ou tros mi ne rais (como o fer ro) fo ram 
im por tan tes para o de sen vol vi men to da ati vi da de in-
dus tri al.
ATI VI DA DE 3 Es tu dar a ex tra ção, o be ne fi ci a men to e o 
em pre go do car vão na in dús tria atu al.

Os com bus tí veis e o meio am bi en te
Cada vez mais se dis cu tem os da nos ao meio am-

bi en  te cau sa dos pe los com bus tí veis atu al men te uti li za-
dos pa ra a ob ten ção de ener gia.
ATI VI DA DE 4 For mar um tri bu nal em clas se: um alu no, 
como “ad vo ga do do car vão”, apre sen ta as van ta gens 
para a hu ma ni da de da ex plo ra ção do car vão mi ne ral e 
ve ge tal. Ou tro alu no, o “pro mo tor”, irá mos trar os pro-
ble mas cau sa dos por essa fon te de ener gia. Os “ju ra dos” 
vão de ter mi nar se a ex plo ra ção de cada um dos ti pos de 

12



car vão deve con ti nu ar, e, caso se de ci dam pela con ti nu i -
da de, com que tipo de res tri çõ es. Fi nal men te, o “juiz” da rá 
sua sen ten ça, como, por exem plo: “o car vão pode con  ti-
nu ar a ser pro du zi do e apro vei ta do como vem acon te-
cen do até ago ra (com ou sem tais e tais res tri çõ es)”, ou: 
“fica proi bi do a par tir de tal data o uso do car vão”, su-
ge rin do o re a pro vei ta men to dos equi pa men tos, se pos-
sí vel, ou a re qua li fi ca ção dos tra ba lha do res que per de rão 
esse meio de vida.

Pes qui sar a po lu i ção cau sa da pela quei ma do car-
vão. Como ela atin ge o meio am bi en te (água, ve ge ta ção 
e solo)?

O car vão no Bra sil
O he mis fé rio Sul é po bre em ja zi das de car vão. No 

Bra sil só se en con tra car vão mi ne ral de bai xa qua li da de, 
no Sul do país. No es ta do de San ta Ca ta ri na se re a li za a 
mai or par te des sa pro du ção. Ape nas 20% do car vão ex-
traí do é apro vei tá vel, e, ain da as sim, ape nas se mis tu ra do 
ao car vão im por ta do.
ATI VI DA DE 5 Pes qui sar as áre as pro du to ras de car vão mi-
ne ral no Bra sil e no mun do. Pro cu rar sa ber como são as 
con di çõ es de vida nas áre as pro du to ras de San ta Ca ta ri-
na (lo ca li za das es pe ci al men te na bai xa da li to râ nea, nas 
re giões de Cri ci ú ma, Tu ba rão e Uru çan ga).

Evo lu ção dos mo de los so ci o e co nô mi cos
Ca pi ta lis mo, so ci a lis mo e anar quis mo são abor da-

dos em Ger mi nal. Os ca pi ta lis tas são re pre sen ta dos pe-
los aci o nis tas das mi nas de car vão; os so ci a lis tas, pe los 
ope rá ri os que ade ri ram à re cém-cri a da In ter na ci o nal; os 
anar quis tas, por Su va rin, es tu dan te de me di ci na rus so 
que par ti ci pou de um aten ta do ao czar e re fu giou-se na 
Fran ça, na al deia dos Du zen tos e Qua ren ta, tra ba lhan do 
na mina Vo reux.
ATI VI DA DE 6 Di vi dir a clas se em gru pos que fa rão uma 
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pes qui sa so bre os mo de los so ci o e co nô mi cos em ques-
tão. A so ci al-de mo cra cia tam bém pode ser pes qui sa da e 
de ba ti da. Será ins tau ra do um tri bu nal em clas se, com 
juiz(es), ad vo ga do(s) de de fe sa, pro mo tor(es), ju ra dos e 
tes te mu nhas de acu sa ção e de de fe sa. Os acu sa dos se rão 
o ca pi ta lis mo, o so ci a lis mo, o anar quis mo e, se for o ca so, 
a so ci al-de mo cra cia. Os alu nos de ve rão pre pa rar a sala 
de aula para o jul ga men to. O juiz im pro vi sa rá uma toga 
e es ta rá mu ni do de seu mar te lo. To dos os per so na gens 
po de rão se ca rac te ri zar con for me o seu pa pel no jul ga-
men to. As ca dei ras se rão ar ru ma das de modo a si mu lar 
o am bi en te de um tri bu nal. Ao tér mi no da acu sa ção e da 
de fe sa, os alu nos que ain da não par ti ci pa ram se rão ins ti-
ga dos a se ma ni fes tar, como tes te mu nhas, por exem plo. 
O pro fes sor pode ser o me di a dor. Pode ha ver um re la tor 
ou jor na lis tas, que es cre ve rão o re la to do jul ga men to 
para o jor nal. Por úl ti mo, é aber to um de ba te ge ral. O 
tri bu nal deve che gar a al gu mas con clu sõ es, que po dem 
dar lu gar a um tra ba lho de di vul ga ção den tro da es co la, 
pe los jor nais cri a dos du ran te a ati vi da de ou atra vés da 
cri a ção (ou ati va ção) de mu rais com tex tos re di gi dos a 
par tir do dia do jul ga men to.

Eco no mia e so ci e da de
Como já vi mos, di ver sas ques tõ es so ci ais e eco nô-

mi  cas são abor da das por Zola, como o tra ba lho in fan til, 
a bai  xa re mu ne ra ção, a alta taxa de mor ta li da de in fan   til, a 
bai xa ex pec ta ti va de vida e as con se quên ci as da fal ta de 
apo sen ta do ria. 
ATI VI DA DE 7 De tec tar os pro ble mas so ci o e co nô mi cos 
em Ger mi nal. Os te mas se rão lis ta dos em clas se e distri-
buídos em gru pos de pes qui sa, que será apre sen ta da em 
se mi ná rio. O pro fes sor pode ori en tar as equi pes para 
iden ti fi car no Bra sil atu al os te mas apon ta dos por Zola. 
Por exem plo: por que a ini ci a ção se xu al era pre co ce en-
tre os mi nei ros do sé cu lo xix e por que há tan tas ado les-
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cen tes grá vi das hoje em dia? Re la ci o nar ini ci a ção se xu al 
pre co ce com a pros ti tu i ção in fan til, que ocor re em es pe-
ci al nas re giões mais po bres e ex plo ra das do país. Re la -
ci o  nar vi o lên cia do més ti ca e sub mis são fe mi ni na. Os 
alu nos po dem lan çar mão de re cur sos di dá ti cos como 
es que tes, mú si cas, car ta zes pin ta dos etc.

Po pu la ção
ATI VI DA DE 8 Com pa rar a po pu la ção mi nei ra do Nor des-
te da Fran ça em 1885 com a po pu la ção do ser tão do 
Nor des te do Bra sil em 2000. O que há em co mum entre 
os mi nei ros de Ger mi nal e a po pu la ção bra si lei ra que 
vive da agri cul tu ra de sub sis tên cia e en fren ta a seca? 
Quais são as ex pec ta ti vas de vida para am bos? 
ATI VI DA DE 9 Ler Mor te e vida se ve ri na, po e ma de João 
Ca bral de Melo Neto. Fa zer a com pa ra ção das duas 
obras, em re la ção ao meio am bi en te e à po pu la ção. 
ATI VI DA DE 10 As sis tir ao fil me Quan do tudo co me ça 
(1999), do di re tor Ber trand Ta ver ni er, que se pas sa em 
nos sos dias, na mes ma par te da Fran ça em que ocor re a 
ação de Ger mi nal. O fil me mos tra que essa re gião ain da 
tem mu i ta po bre za, de sem pre go e fome, mes mo nos 
dias de hoje. Mais de cem anos de cor ri dos en tre a ação 
de Ger mi nal e a de Quan do tudo co me ça, que di fe ren ças 
po dem ser ob ser va das no modo de vida da po pu la ção da 
re gião de Lil le? O que mu dou na ati tu de das pes so as? O 
que mu dou na eco no mia? O que per ma ne ceu igual?
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Na área de his tó ria

Ne tHis tó ria: www.ne this to ria.com
HistóriaNet: www.historianet.com.br

Na área de ge o gra fia
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (ibge): 

www.ibge.gov.br
Se bas ti ão Sal ga do: www.se bas ti ao sal ga do.com.br
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Se um clássico, nas palavras de Italo Calvino, é "um livro 
que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer", era 
preciso que grandes obras atualmente distantes da sala de aula 
ganhassem edições especialmente concebidas para o ensino 
fundamental e o ensino médio.

A Coleção Germinal traz textos clássicos em uma aborda-
gem direcionada ao estudo interdisciplinar, permitindo que a 
partir da literatura se depreendam conceitos de história e geo-
grafia, além dos próprios estudos literários. 

O primeiro volume é justamente o romance que empresta 
seu título à coleção: Germinal, de Zola, cujo foco é a formação 
da classe operária, quando a economia europeia dava uma gui-
nada decisiva rumo ao capitalismo industrial. O Apêndice, no 
livro, e este Guia do Professor buscam estabelecer algumas 
re la ções entre diversos aspectos da história, da geografia e da 
literatura presentes no romance de Zola. 

A leitura de um clássico sempre suscita novas descober-
tas. Aqui estão algumas daquelas que podem ser exploradas em 
sala de aula. O professor e os alunos poderão descobrir as 
muitas outras abordagens possíveis.


