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MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR

Volto ao anoitecer

Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para 

o autoconhecimento e para o conhecimento do mundo. 

Tornar a leitura um hábito na vida dos jovens é a nossa 

responsabilidade e também um grande prazer. Ajude-os a ter 

a chance de descobrir nas páginas de um livro muita diversão, 

cultura, informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver 

o mundo. 

Aqui você encontra: 

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.
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A mãe de Adam, ao levá-lo para a floresta, 
diz que voltaria ao anoitecer. Mas ela não aparece 
naquela noite, nem na seguinte ou na outra... Essa 
noite chegará?

Qualquer semelhança com o conto João e 
Maria não é coincidência. A diferença é que nes-
ta delicada história escrita por Aharon Appelfeld a 
premissa é verdadeira: durante a Segunda Guerra 
Mundial, muitas famílias judaicas tomavam a difícil 
decisão de deixar suas crianças na floresta na espe-
rança de salvá-las.

Um dos mais importantes escritores da litera-
tura hebraica e mundial, Appelfeld foi uma dessas 
crianças e reconta aqui, de maneira romanceada, 
a história de dois garotos, Adam e Thomas, deixa-
dos na floresta. Um deles conhece bem o lugar, é 
prático e mantém a esperança; o outro é analítico, 
reflete acerca da perseguição aos judeus e da fé. E 
assim eles se complementam.

O tempo passa e os garotos amadurecem com 
a promessa de, uma noite, reencontrar suas famí-
lias. Nesta obra, as estações do ano mudam tam-
bém nas belas ilustrações de Eloar Guazzelli, que 
captou nos desenhos os momentos deste romance 
de solidariedade e perseverança.

Traduzida diretamente do hebraico por Paulo 
Geiger, a história de Adam e Thomas, de Aharon 
Appelfeld, e de inúmeras outras crianças, é um re-
gistro importante para que esse momento da nossa 
história não se torne apenas uma fábula.
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização do autor e da obra

A obra

Volto ao anoitecer é a história de dois meninos judeus, de nove 

anos de idade, que sobrevivem à Segunda Guerra Mundial ao 

se unirem na floresta. Eles estão sozinhos, e devem aprender 

a sobreviver. Ecos da guerra fazem-se ouvir na floresta. Os 

meninos encontram fugitivos tentando salvar suas vidas e os 

ajudam. Aprendem a desaparecer em momentos de perigo. São 

ajudados por conhecidos e desconhecidos. E sobrevivem às 

temperaturas mais severas do inverno. Quando o frio aumenta 

e acabam os alimentos, um milagre acontece.

Sobre o autor

Aharon Appelfeld nasceu em 1932 numa pequena 

comunidade perto de Cernowicz, então na Romênia, hoje 

Ucrânia. Quando tinha 9 anos, durante a Segunda Guerra 

Mundial, sua mãe foi assassinada. Judeus, ele e o pai foram 

enviados pelos nazistas a um campo de concentração, de onde 

fugiu, separando-se do pai. Anos depois, reencontrou o pai, 

que também sobrevivera. Appelfeld escreveu mais de vinte 

livros, cujo tema principal é a vida dos judeus na Europa e o 

holocausto. Ganhou vários prêmios, entre os quais o Prêmio 

Israel de Literatura, o mais importante do país. Esse é seu 

primeiro livro para o público infantojuvenil. Faleceu no dia 4 de 

janeiro de 2018, em Israel.

Sobre o ilustrador

Eloar Guazzelli Filho, mais conhecido como Guazzelli, é 

ilustrador, desenha histórias em quadrinhos e produz desenhos 

animados. Nasceu em Vacaria, cidade do Rio Grande do Sul, mas 

logo se mudou com a família para Porto Alegre. Desde 2000, 

vive em São Paulo, dividindo-se entre o trabalho de desenhista 

em várias linguagens e o de diretor de arte para cinema.
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Sobre o tradutor

Paulo Geiger nasceu no Rio de Janeiro em 1935. Formou-se em 

Design e Comunicação na Escola Superior de Desenho Industrial, 

da Universidade do Rio de Janeiro. Estudou história e cultura 

judaicas em Israel, onde viveu nove anos. Traduz obras do 

hebraico (Amos Oz, David Grossman, A. B. Yehoshua) e do inglês 

(Adam Smith, Jonathan Franzen, Paul Auster, entre outros).

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Todos já ouviram falar ou conhecem algo a respeito da 

Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. A literatura e o 

cinema têm contribuído muito para formar nosso imaginário 

e nossa visão de mundo sobre esses temas, sob os mais 

diversos pontos de vista.

O romance Volto ao anoitecer focaliza sua ação em dois 

meninos de 9 anos de idade, deixados em uma floresta. Há 

também na narrativa a presença de uma menina.

Os dois meninos, judeus, vêm de famílias e de modos 

de vida diferentes. Assim, o romance é marcado por esse 

contraponto, que nos convida a refletir sobre identidade e 

alteridade, sobre o que significa ser nós mesmos e o que é 

respeitar e valorizar o outro.

Com a leitura de Volto ao anoitecer, os alunos vão, pouco 

a pouco, juntamente com os personagens, entrando cada vez 

mais na floresta, enquanto o inverno chega e pessoas tentam 

fugir pela floresta, para escapar do exército nazista. Trata-

-se de uma história em que é impossível ficar indiferente, 

mostrando um pedacinho do dia a dia de judeus que se 

esforçavam para sobreviver aos horrores da guerra.

É um livro sobre Esperança. Esperança com inicial 

maiúscula. Os meninos e a menina teriam sobrevivido se 

não tivessem Esperança? Quando é fácil desistir diante das 

menores dificuldades, Volto ao anoitecer nos fala sobre uma 

Esperança ativa, construída diariamente.
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3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário

O romance Volto ao anoitecer se passa durante a Segunda 

Guerra Mundial. As maiores atrocidades, porém, permanecem 

fora da visão do leitor. Seu foco são dois meninos judeus, de 

9 anos de idade, deixados pelas mães em uma floresta para 

que não fossem capturados pelos alemães e levados para os 

campos de concentração.

Por meio de uma linguagem poética, carregada da visão 

de mundo judaica, o narrador contrapõe dois modos de vida, 

representados pelos dois meninos: Adam, prático e crente, 

e Thomas, intelectual e cético. Aos poucos, vai emergindo 

a figura de uma menina miúda, mas de grandeza moral, 

fundamental na sobrevivência dos dois, chamada Mina. 

Volto ao anoitecer é o único livro infantil de Aharon 

Appelfeld, um dos mais destacados escritores judeus 

contemporâneos. Conciso, tocante e profundo, a jornada 

dos dois meninos que se tornam amigos num momento 

de adversidade instiga a reflexão sobre vários temas: 

“Autoconhecimento, sentimentos e emoções”, “Família, 

amigos e escola”, “O mundo natural e social” e “Diálogos com a 

história e a filosofia”. 

A leitura deste romance e a reflexão sobre ele podem 

contribuir para o letramento literário de estudantes do 6o 

e 7o anos do Ensino Fundamental. Além disso, por recordar 

uma das passagens mais trágicas da história da humanidade, 

o romance favorece o desenvolvimento de competências 

da Base Nacional Comum Curricular ligadas aos direitos 

humanos, à solidariedade e à ética, entre elas a de agir 

pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 

com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 

Das competências específicas de Linguagens da 

BNCC, Volto ao anoitecer, por retratar um conflito que 

envolveu diferentes povos e ideologias, auxilia no 

desafio de compreender as linguagens como construção 

humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, 
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reconhecendo-as e valorizando-as como formas de 

significação da realidade e expressão de subjetividades e 

identidades sociais e culturais.

4. Subsídios e orientações

O livro contribui para a formação leitora dos jovens nas 

práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, 

em especial o artístico-literário, descritos na nova BNCC, no 

que se refere principalmente às seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas 

e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou produção cultural e 

consultando-os no momento de fazer escolhas, quando 

for o caso. 

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas de 

expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts 

Você sabe o que é slam? É um 

gênero de poesia criado em 

1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 

tomava forma. Os poemas são 

falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 

performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 

grupos que sofrem discriminação, 

como mulheres, negros, lésbicas, 

gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 

slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 

Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 

conhecem?
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culturais (literatura, cinema, teatro, música), playlists 

comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclipes, 

posts em fanpages, trailer honesto, videominuto, dentre 

outras possibilidades de práticas de apreciação e de 

manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, 

as diferentes formas de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 

de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos 

tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, identificando o enredo 

e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da 

caracterização dos espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes 

no texto (do narrador, de personagens em discurso direto 

e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras 

e expressões conotativas e processos figurativos e do 

uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela 

leitura de livros de literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 

temática e nas orientações dadas pelo professor.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 

planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 

da situação de produção — o leitor pretendido, o suporte, 

o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. — e 
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considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário.

• (EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre 

estes e outras manifestações artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências 

explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, 

personagens e recursos literários e semióticos

• (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, 

considerando sua adequação ao contexto de produção 

e circulação — os enunciadores envolvidos, os objetivos, 

o gênero, o suporte, a circulação —, ao modo (escrito 

ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à 

variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse 

contexto, à construção da textualidade relacionada 

às propriedades textuais e do gênero), utilizando 

estratégias de planejamento, elaboração, revisão, 

edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, 

para, com a ajuda do professor e a colaboração dos 

colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções 

de concordância, ortografia e pontuação em textos, e 

editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, 

acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos, 

ordenamentos etc.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

As origens do romance

Quem vê a popularidade que o romance tem atualmente 

nem imagina que ele já foi considerado um gênero menor. 

Os autores greco-latinos que queriam ser reconhecidos 

precisavam dominar o gênero lírico (poesia) ou o dramático 

(teatro), gêneros que mantiveram sua posição de destaque 

por muito tempo. Não é à toa que Camões escreveu Os 

lusíadas em formato de poema — se ele tivesse escrito na 

forma de romance narrativo, ninguém teria dado muita bola 

para ele na época —, e Shakespeare, peças de teatro.

Massaud Moisés afirma que a epopeia desaparece no 

século XVIII, com a Revolução Industrial, e, “por um mecanismo 

natural de substituição, à morte da epopeia corresponde o 

surgimento do romance, de tal modo que este se constitui […] 

‘a epopeia da burguesia moderna’” (p. 458) — isso porque o 

romance nasce ligado à burguesia. Moisés diz que o romance, 

assim compreendido, desponta, então, no século XVIII, mas se 

populariza e ganha destaque no século XIX. 

 

Cronologicamente, é Stendhal o primeiro grande romancista a 

surgir (O vermelho e o negro, 1830). No entanto, a Balzac se 

deve a criação do romance moderno, graças à sua Comédia 

humana (1829-1850), amplo painel da sociedade burguesa 

do tempo; tornou-se mestre dos que vieram depois (Flaubert, 

Zola e outros) e divisor de águas na história do romance […]. 

A Inglaterra, que tinha sido o berço do romance, presencia o 

surgimento de alguns escritores de talento, como Dickens, 

George Eliot, Thomas Hardy e outros, da mesma forma 

que se processa o despertar do romance na Rússia, com 

Dostoievski, Tolstoi, Gogol e outros (MOISÉS, 1978, p. 458).

Busto do autor Luís Vaz de Camões. 

Camões é conhecido 
principalmente por essa obra, 
que o imortalizou, tornando-
-se um clássico. Por ser uma 

epopeia, sua leitura pode ser 
um pouco difícil para leitores 

iniciantes. Como afirma Cleonice 
Berardinelli: “Os lusíadas são o 
poema dos descobrimentos, do 

desvendamento dos mares e das 
terras, e da afirmação do poder 
do homem sobre os elementos, 

mas também da reafirmação 
dos valores cavaleirescos 

caracteristicamente medievais. 
Essa coexistência de valores se 
deve aos dois tempos principais 

em que decorrem as narrativas 
que se encaixam, formando 
o poema: o tempo presente, 
da viagem à Índia; o tempo 

passado, da história de Portugal; 
e não se esqueça ainda do 

tempo futuro, previsto pelas 
profecias”. (Estudos camonianos, 

Os lusíadas. Disponível em: 
<http://www.letras.puc-rio.br/

unidades&nucleos/catedra/
livropub/camoes18.html>, 
acesso em: 12 jun. 2018). 
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Como afirma Paulo Rónai, A comédia humana, de Balzac, 

composta de 88 romances, reproduz a vida contemporânea do 

autor, “com toda a sua riqueza de costumes e de tipos”. Fica 

claro que a matéria do romance difere da usada nas líricas e 

nas epopeias, que tinham por personagens deuses e heróis. 

O homem comum se torna o centro da narrativa desse gênero, 

o que o ajuda a se tornar um gênero extremamente popular.

Marisa Lajolo, no livro Como e por que ler o romance 

brasileiro, fala sobre a popularidade do romance:

Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam 

funções nobres, como exaltar feitos heroicos (a epopeia), 

exprimir dramas íntimos (a poesia lírica) ou representar 

emoções (o teatro), o romance nasceu divertindo seus 

leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em 

função do entretenimento que proporciona aos seus leitores 

e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e o prazer 

que o romance não teve um percurso fácil. 

Nascido da transformação de outras formas literárias, ele 

começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida 

doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os 

leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida 

das pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. Por 

isso ele democratizou e popularizou a leitura e, com ela, a 

literatura.

Seus leitores esperam — e com todo direito a isso! — 

personagens, cenários e ações postos em movimento por 

uma voz narrativa que saiba contar histórias, que saiba fazer 

acontecer coisas sob os olhos de quem lê.

[…]

Como acontece com todas as formas de lazer — do baile 

funk ao futebol —, o romance se articula com a sociedade 

pela qual circula, que o produz e o consome. Isto é, tem 

tudo a ver com a sociedade que o escreve e lê. Alguns — os 

chamados clássicos — duram mais que outros, são de todos 

os tempos: mas cada tempo tem seus romances.

[…]

Livro de Marisa Lajolo trata da origem 
e da importância desse gênero.
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Logo que surgiu e começou a popularizar-se na Europa 

do século XVIII, o romance foi alvo de perseguições. 

Perguntavam-se seus críticos: será que fazendo a cabeça 

de quem o lê, este novo gênero não faz mal aos leitores, e 

sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que 

fazia, ou que poderia fazer muito mal.

[…]

Mas o grande público, e talvez principalmente o público 

feminino, nunca deu ouvido aos críticos […]

Vários fatores contribuíram para a afirmação do romance 

como gênero de grande força. Um deles foi sua aliança com o 

jornal que o publicava em capítulos, sob a forma de folhetins. 

[…]

Além de serem muito mais baratos, os jornais 

induziam uma leitura parcelada, aos pedaços, à qual talvez 

estivessem mais habituados os leitores disponíveis naquele 

tempo. Diferentemente do jornal, o livro sugere a leitura 

ininterrupta, talvez de difícil concretização pelo público dessa 

pré-história do romance.

[Outro fator foi o custo repassado para o leitor.] Ou seja, o 

preço do romance — mais baixo — constituía uma razão a mais 

para o sucesso do gênero: impresso em papel de qualidade 

inferior e encadernado sem luxo, representava uma alternativa 

de leitura mais barata (LAJOLO, 2004, p. 29-38).

Como se vê, o romance enfrentou algumas barreiras e 

não começou com muita popularidade, mas, devido às suas 

características narrativas e à proposta de divertir seus 

leitores, caiu no gosto popular. E a propagação por meio de 

folhetins e o preço mais acessível certamente ajudaram na 

sua popularização.

 

Com Proust, na aurora deste século, outra revolução se opera: 

sua obra (Em busca do tempo perdido), com desrespeito à 

coerência formal do romance oitocentista, leva mais fundo a 

sondagem psicológica de Dostoievski, graças à descoberta 

da memória como faculdade que apreende e fixa o vir a ser 

existencial […].
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[…] uma série de escritores, como Thomas Mann, Virginia 

Woolf, Franz Kafka, William Faulkner e outros, colaborou, 

cada qual à sua maneira, para o progresso do romance 

(MOISÉS, 1978, p. 458-459).

O romance para jovens

O romance tem passado por crises, mudanças e 

repaginações, mas é, sem dúvida, o gênero mais célebre de 

nosso tempo. É inegável seu apelo, e entre os jovens não 

é diferente. Grandes lançamentos e adaptações de obras 

famosas para o cinema, como o caso da saga do personagem 

Harry Potter, dão prova disso.

Mas sempre existiu uma literatura pensada para crianças 

e jovens? Até alguns poucos séculos atrás, não havia a 

percepção de que infância e adolescência eram fases 

diferentes da vida adulta e, sendo assim, com necessidades 

específicas. No início da Revolução Industrial, crianças, 

adolescentes e adultos às vezes trabalhavam a mesma 

quantidade de horas. Foi nesse período que leis aprovadas 

no Parlamento inglês começaram a estabelecer limites para 

os trabalhos de menores de idade, até sua proibição total. 

Às crianças, então, coube o dever de ir à escola e de ser 

preparadas para se tornarem adultos que integrariam a força 

de trabalho das fábricas e das indústrias. 

Com o surgimento de leis que protegem crianças 

e adolescentes, surge também um novo público leitor, 

e livros para as crianças, didáticos e literários, começam 

a ser produzidos em maior escala. Os livros produzidos 

especificamente para a faixa etária da adolescência foram 

concebidos depois dos livros para o público infantil. Embora 

houvesse autores escrevendo sobre a adolescência, não 

havia autores escrevendo propriamente para adolescentes. 

Até hoje, muitos críticos questionam se, de fato, há 

necessidade de escrever especialmente para essa faixa 

etária. Para eles, um adolescente pode ler qualquer bom 

livro de literatura.

Seja como for, o romance reflete a sociedade, conforme 

afirma Marisa Lajolo. Espera-se que o adolescente, então, 

No Brasil, as crianças e os 
adolescentes são protegidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Capa da edição comemorativa 

dos 25 anos do ECA, 2015, Unicef.
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queira se ver representado nas obras desse gênero literário, 

com as angústias e os medos próprios dessa fase da vida. O 

que não significa fazer uma literatura rasa ou moralizante, 

mas sim que sirva de espelho para o jovem, na qual ele possa 

encontrar um pedaço de si.

Referências bibliográficas

LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 2. ed. 

revista. São Paulo: Cultrix, 1978.

RÓNAI, Paulo. A vida de Balzac. In: BALZAC, Honoré de. 

A comédia humana: estudos de costumes: cenas da vida 

privada. 3. ed. São Paulo: Globo, 2012. (livro eletrônico) 

Atividades 

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 

linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

• Apresentar a capa do livro e perguntar aos alunos o que 

sugerem a capa e o título. Propor a um aluno que leia em 

voz alta o texto da quarta capa e pedir aos outros que 

relacionem o texto lido à ilustração da capa. (Habilidade 

de referência: EF69LP45.)

• Informar aos alunos que esse texto é um romance. 

Perguntar a eles se conhecem as características de um 

romance, como a presença de personagens desenvolvidos 

ao longo da narrativa, espaço, tempo, narrador etc. Pedir 

a eles que comentem os livros que leram no último ano e 

perguntar se eram romances. Questioná-los se conhecem 

plataformas digitais para compartilhar leituras, como o 

Skoob. Em seguida, perguntar se eles costumam comentar o 

que leem e se acompanham algum booktuber.

• Declamar para a turma o poema “Rosa de Hiroshima”, 

de Vinicius de Moraes (uma alternativa é utilizar a versão 

Nuvem da bomba atômica que foi 
lançada sobre Nagasaki, Japão, em 9 

de agosto de 1945.

A palavra rosa no título do 

poema faz referência ao 

formato da nuvem que se forma 

depois que a bomba nuclear é 

lançada. Os versos do poema 

enumeram, poeticamente, as 

consequências da radioatividade 

para os sobreviventes do ataque. 

A bomba em Hiroshima foi a 

primeira bomba nuclear a ser 

lançada sobre o Japão, seguida 

pela em Nagasaki. No livro, 

podemos acompanhar como 

os judeus foram afetados pela 

Segunda Guerra Mundial, pela 

perseguição nazista. O poema 

nos mostra outro lado, o do 

sofrimento causado pelas armas 

utilizadas na guerra.
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musicada), e perguntar aos alunos se sabem a que 

momento histórico os versos se referem. Explicar que 

se trata da Segunda Guerra Mundial, o mesmo contexto 

em que se passa a narrativa do livro Volto ao anoitecer. 

(Habilidade de referência: EF69LP44.)

• Apresentar, em linhas gerais, a biografia do autor, 

chamando a atenção para o fato de ele ter sido levado 

com 9 anos a um campo de concentração nazista, de 

onde fugiu e, assim como os personagens do livro, 

passou a viver escondido em uma floresta. (Habilidade de 

referência: EF69LP45.)

2. Material de apoio pós-leitura

Volto ao anoitecer é um livro sobre solidariedade e esperança 

que se passa num momento triste da História, a Segunda 

Guerra Mundial e a perseguição aos judeus pelo Estado 

alemão. 

Nesse livro, o leitor conhece a história de dois meninos, Adam 

e Thomas, que precisam sobreviver sozinhos em uma floresta, 

enquanto esperam suas mães voltarem para buscá-los. O leitor 

acompanha a chegada do inverno, a busca dos dois meninos por 

comida e os horrores da guerra, na figura de soldados e judeus 

fugitivos machucados que entram na floresta, à noite.

O autor, Aharon Appelfeld, baseou-se em fatos da própria 

vida para escrever essa ficção, que dá uma pequena amostra 

do sofrimento de milhões de judeus que, como ele, viveram os 

horrores da Segunda Guerra. 

Leia, a seguir, um trecho de um artigo de Dina Lida 

Konoshita, professora da Universidade de São Paulo, 

que traça um panorama da literatura do Holocausto e da 

resistência, à qual o autor desse livro pertence.

O Holocausto é um dos temas mais vastos não somente na 

literatura judaica, como também para autores de outras 

culturas. Ao considerar a literatura lato sensu, podem-se 

encontrar análises profundas de renomados estudiosos das 

ciências humanas, além de romances e poesias de autores 

consagrados (e até mesmo de autores desconhecidos), 

No livro O menino do pijama listrado, 
acompanhamos a amizade de dois 

meninos, um alemão e um judeu 
preso em um campo de concentração. 

Esse livro ganhou uma adaptação 
cinematográfica em 2008. 

Embora trabalhe a temática 

do Holocausto, o livro de Jonh 

Boyane é uma literatura sobre o 

Holocausto, e não de resistência 

ao Holocausto, já que a literatura 

de resistência é aquela escrita 

durante o Holocausto.
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memórias individuais e coletivas. O tema parece inesgotável 

e, após 70 anos do fim da II Guerra Mundial, ainda são 

publicados livros a respeito do assunto.

[…]

Desde o início da ocupação nazista em território europeu, 

apesar do terror reinante, os judeus utilizaram diversas 

estratégias de resistência, dentre as quais a resistência 

cultural, que se apresentava de maneira distinta e conforme as 

possibilidades existentes em cada local. Apesar da proibição 

que os judeus tiveram de frequentar as sinagogas, 

as escolas e os teatros, bem como de publicar jornais 

e revistas, essas atividades persistiram, ainda que sem 

periodicidade e com dificuldades imensas. São poucos os 

livros publicados por eles no Brasil, uma vez que a maioria 

dos judeus do Leste Europeu se comunicava em iídiche, e 

não há tantos tradutores que se dedicam a esse idioma no 

país. De todo modo, é possível citar algumas obras clássicas 

conhecidas no Brasil, escritas originalmente em línguas que 

não o iídiche, como O diário de Anne Frank, os livros de Primo 

Levi, as obras de Hanna Arendt e Theodor Adorno, além dos 

trabalhos de especialistas na própria história do Holocausto, 

como Raul Hilberg. […]

No gueto de Varsóvia, o historiador Emanuel Ringelblum, 

um discípulo de Ber Borochov, já nos primeiros dias de 

confinamento no gueto, organizou o oneg shabat, grupo 

que se reunia às sextas-feiras à noite para recolher todos 

os decretos e notícias de eventos de tortura, brutalidade, 

confiscos, assassinatos, deportação etc. ocorridos durante a 

semana. Esse material era acondicionado em latões de leite, 

os quais eram enterrados em espaços pertencentes ao gueto, 

no território dessa comunidade.

[…]

Após o Holocausto e a criação do Estado de Israel, o centro 

do judaísmo passa a ser o novo Estado, que sequer permitia o 

uso do iídiche e teve menosprezo pela “cultura de gueto” por 

décadas. O tratado firmado por Israel com a República Federal 

da Alemanha (RFA), que normalizou as relações entre ambos no 

contexto da Guerra Fria, também contribuiu para o silêncio. Os 

Essa questão é tratada pelo 

autor no livro Volto ao anoitecer. 

O pai do personagem Thomas, 

por exemplo, continuava a dar 

aulas para os alunos do Ensino 

Médio em sua casa, no gueto, 

depois de os judeus terem 

sido proibidos de frequentar a 

escola. O texto de Appenfeld 

trata de maneira sutil muitos dos 

problemas enfrentados pelos 

judeus nos guetos e por causa 

da perseguição nazista.

O diário de Anne Frank, Editora 
Record, relato do dia a dia de uma 

garota judia que precisa ficar 
escondida para não ser mandada para 

um campo de concentração.
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próprios sobreviventes, em geral, se calavam sobre o assunto, 

esperando que seus filhos tivessem uma vida mais feliz. O 

segundo maior centro do judaísmo passou a ser os Estados 

Unidos da América. Célebres escritores, como Itzik Manger, 

afirmavam que era necessário um distanciamento para que se 

pudesse avaliar, de modo mais objetivo, o Holocausto. Nesse 

momento, a comunidade judaica norte-americana vivia o pós-

-guerra, um período de bonança e mobilidade social, uma vez 

que a crise de 1929 havia sido, definitivamente, superada. Não 

estava muito interessada na ruína europeia.

[…]

O campo de extermínio de Auschwitz, o maior dessa 

natureza, é assunto recorrente de sobreviventes, ficcionistas 

e estudiosos. Primo Levi, um químico judeu italiano, que 

realizou o trabalho escravo na fábrica I. G. Farben, em 

Monovice, narrou, em suas obras, as experiências pessoais 

no local que chamou de “inferno” (LEVI, 1988). Homem culto, 

escrevia bem e fazia considerações que se aproximam de um 

discurso filosófico. Seu livro mais famoso, É isto um homem?, 

tem várias edições em português.

[…]

Ao contrário do grande interesse suscitado por 

Auschwitz, pouca literatura foi produzida sobre Treblinka, o 

segundo maior campo de extermínio de judeus, para onde 

foi deportada, preferencialmente, a população do gueto 

de Varsóvia. Em 1943, houve uma revolta nesse campo, 

que acabou sendo bastante destruído e foi desativado. Os 

documentos existentes no local também se perderam. Cerca 

de 600 prisioneiros escaparam para a floresta, mas quase 

todos foram recapturados e assassinados. Algo em torno 

de 40 sobreviventes emigraram no pós-guerra, com destino 

a vários países, como Estados Unidos, França, Argentina, 

Canadá e Austrália, mas a maioria fixou-se em Israel.

KONOSHITA, Dina Lida. A literatura do Holocausto e da resistência. 

WebMosaica (revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall), v. 7, 

n. 2, p. 19-22, jul/dez. 2015.

Entrada para o Museu Estatal de 
Auschwitz-Birkenau, Polônia. Durante 

a Segunda Guerra, esse foi o lugar que 
abrigou o mais conhecido e o maior 
campo de concentração de judeus.
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Elementos da narrativa

Para ajudar no trabalho com a narrativa e para que o aluno 

veja como o texto foi construído e compreenda sua estrutura, 

os seguintes pontos podem ser apresentados à turma, por 

meio do estudo desses elementos no romance lido.

FOCO NARRATIVO

Na elaboração do texto narrativo, o primeiro elemento 

a ser considerado é o narrador, pois é dele o papel mais 

importante: o de contar a história.

O narrador conta a história sob o ponto de vista (foco 

narrativo) escolhido pelo autor. A escolha do tipo de narrador 

é fundamental, pois altera o modo como a narração é 

interpretada pelo leitor.

[…]

Narrador em primeira pessoa

O narrador em primeira pessoa pode apresentar-se como 

narrador protagonista ou narrador testemunha.

Os personagens principais ou centrais, de acordo com o 

papel que exercem na narrativa, podem receber o rótulo de 

protagonista ou antagonista. O protagonista representa o 

polo da trama em torno do qual se desenvolve a narrativa. 

O antagonista, por sua vez, é aquele que se opõe ao 

protagonista, representando o outro polo.

Narrador protagonista

O narrador é o protagonista da ação ao contar, em primeira 

pessoa, fatos relacionados a ele mesmo, registrando suas 

percepções, seus sentimentos e seus pensamentos. […]

Narrador testemunha

O narrador é um personagem secundário que relata, em 

primeira pessoa e de acordo com sua perspectiva, fatos 

ocorridos com o(s) protagonista(s) da história. Ele só 

narra o que presencia, sem penetrar na consciência do(s) 

personagem(ns). […]
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Narrador em terceira pessoa

O narrador em terceira pessoa conta a história sem, no 

entanto, participar dos acontecimentos. Pode apresentar-se 

como narrador onisciente ou narrador observador.

Narrador onisciente

O narrador é uma testemunha invisível, capaz de não só 

relatar os acontecimentos, como também traduzir o que se 

passa internamente com os personagens (o que pensam 

e sentem). É como se o narrador estivesse em todos os 

lugares e tempos (passado, presente e futuro), captando os 

conteúdos mental e sentimental dos personagens, mesmo 

que estes não os explicitem. […]

Narrador observador

Esse tipo de narrador relata a história como mero observador 

dos fatos, sem penetrar no íntimo dos personagens.

[…]

PERSONAGEM

Os seres que fazem parte de uma narrativa são chamados 

de personagens. São seres ficcionais, cujas características 

físicas e psicológicas são mais ou menos exploradas 

conforme o gênero, a história e o ponto de vista 

desenvolvidos pelo autor.

Quando apresentados com base em um viés psicológico, 

geralmente são esmiuçados por um narrador onisciente 

que expõe os conflitos internos, os traços de personalidade 

mais marcantes e a trama de pensamentos. Nesse caso, 

as características físicas escolhidas para o personagem 

(aparência, atributos corpóreos, fisionomia etc.) podem 

representar seus processos emocionais, simbolizando os 

fenômenos psíquicos. Essa coerência confere ao personagem 

a verossimilhança, qualidade fundamental que valida a 

credibilidade do texto. Já quando os personagens não 

ganham profundidade psicológica, tendem a representar 

tipos sociais, personificando estereótipos, como o de herói, 

vilão, justiceiro, rico, pobre, corrupto, avarento, entre outros.
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Para alcançar a verossimilhança na caracterização do 

personagem, o autor precisa conhecê-lo profundamente 

(sua história, seus traços físicos e psicológicos), bem como as 

pessoas mais próximas dele, como seus familiares e amigos. Só 

assim realizará o recorte necessário da narrativa, transmitindo 

ao leitor uma coerência de comportamento do personagem, 

como se ele existisse antes e depois do fato narrado.

Construção do personagem

O autor de uma narrativa constrói alguns traços psicológicos 

do personagem, os quais servirão de motivação para 

suas ações. Além da verossimilhança, outros fatores são 

importantes, como a atribuição de peculiaridades e hábitos 

ao personagem, como roer unhas, fumar excessivamente, 

comer demais, ler muitos livros, entre outros, que podem 

indicar medos, inseguranças e desejos dos seres fictícios. 

Tais particularidades fazem que os leitores ou ouvintes se 

identifiquem com os personagens e deixam a história ainda 

mais interessante.

[…]

TEMPO

O tempo transcorrido de um acontecimento dentro de uma 

história pode ser de algumas horas, dias ou anos. Não há 

regras para o período entre o início e o fim da história; 

apenas é importante ter o cuidado de não confundir o tempo 

em que se passa a narrativa com o tempo real em que a obra 

foi escrita ou publicada.

Há o tempo cronológico (o do relógio propriamente dito) 

e o psicológico (a sensação que cada personagem tem da 

passagem do tempo).

O autor de uma narrativa pode empregar o tempo 

psicológico para revelar traços da personalidade do 

protagonista. 

Assim, o personagem recorre ao passado, por exemplo, 

para relembrar algum fato de sua vida, fundamental para seu 

comportamento atual.

[…]
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ESPAÇO

O espaço em uma narração pode ser físico, se passando 

em uma casa, um restaurante, uma cidade, ou psicológico 

(espaço interior do personagem, seus pensamentos, 

vivências e emoções).

O espaço físico não é somente o lugar onde transcorre 

a ação, mas o ambiente que estabelece um clima para os 

acontecimentos a serem narrados. Aliado ao espaço psicológico 

— aspectos morais, emocionais e vivências do personagem —, 

estabelece a ambientação, a atmosfera para a narrativa.

ENREDO

O enredo é a história da narrativa, o fio condutor resultante 

da relação entre os personagens e/ou entre um personagem 

e seu entorno — ou entre ele e seu próprio mundo interno —, 

em determinado espaço e tempo.

Caracteriza-se pela sequência de situações vividas, 

iniciando-se muitas vezes por uma apresentação dos fatos, 

convergindo para um momento máximo de complicação 

(clímax) e depois para um final (desfecho).

O texto narrativo pode possuir um conflito ou mais, 

estruturado por forças opostas, que pode ocorrer entre 

personagens, entre um personagem e um modo de vida ou 

até mesmo dentro de um personagem.

É a partir do conflito que o autor buscará o clímax, ponto 

alto da narração.

O enredo de uma narrativa pode variar em grau de 

complexidade, de acordo com a quantidade de fios narrativos 

presentes na história.

Gêneros mais curtos, como o conto, admitem enredos 

mais simples, caracterizados por uma sequência linear de 

acontecimentos dramáticos.

Gêneros como o romance e a novela, por sua vez, admitem 

uma estrutura narrativa mais complexa, em que dois ou mais 

fatos ocorrem paralelamente até que, em algum momento, os 

fios narrativos se cruzam, formando uma rede, uma trama.

FTD SISTEMA DE ENSINO. Produção de texto: a arte de contar. 

Módulo 3, capítulo 7: os gêneros narrativos e sua arte. São Paulo: 

FTD, 2018. p. 6-7, 13, 16-17.
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Atividades

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão 

após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos 

da fruição literária, as competências específicas de Língua 

Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na 

BNCC.

• Em uma roda de conversa, perguntar aos alunos o que 

eles acharam do livro, de que parte mais gostaram e por 

quê. Para eles, no decorrer da leitura, eles acharam que 

os personagens reencontrariam as mães? Por quê? É 

importante incentivá-los a falar dos elementos que mais 

chamaram a atenção deles na história. (Habilidades de 

referência: EF69LP45 e EF69LP46.)

• Dividir a turma em cinco grupos para o estudo da 

estrutura do texto. Cada grupo deve estudar um dos 

seguintes elementos que compõem a narrativa: narrador 

(foco narrativo: como o escritor optou por nos apresentar 

a história), personagens (construção dos três personagens 

principais: Adam, Thomas e Mina), construção do espaço 

(como a floresta muda conforme o tempo passa), 

construção do tempo (o tempo histórico presente na 

narrativa e o tempo que transcorre na narrativa), e o 

enredo (como a história é construída, qual é o clímax). Se 

necessário, antes do estudo da estrutura pelos alunos, 

retomar com eles as definições desses elementos, 

utilizando como apoio o material disponibilizado aqui. 

Orientá-los a fazer pequenas rodas de conversa para, 

em conjunto, retornar ao livro e procurar no texto os 

elementos que estão estudando. É importante incentivar a 

participação de todos. Na aula seguinte, cada grupo deve 

fazer uma apresentação das conclusões a que chegou 

e, com todas as informações juntas, ver de que forma os 

elementos ajudam na construção do romance. (Habilidade 

de referência: EF69LP47.)

• Volto ao anoitecer é um texto narrativo ficcional que 

nos conta, com base na experiência do próprio autor, 

como alguns judeus sobreviveram à perseguição nazista, 

fugindo para as florestas. Outro texto, no formato de 
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diário, nos conta como uma menina judia sobreviveu 

escondida em um abrigo, até que foi descoberta, levada 

para um campo de concentração e morta. Pode-se 

perguntar aos alunos se eles já leram ou se conhecem O 

diário de Anne Frank. Nele, estão os relatos do dia a dia 

da jovem, não sendo um livro de ficção. Se houver tempo, 

propor a leitura do livro de Anne Frank ou de alguns 

capítulos dele. Há também um filme, lançado em 2016, 

com o mesmo nome do livro, em que se pode conhecer o 

relato da garota. Caso não seja possível ler uma parte do 

livro de Anne Frank, tentar passar o filme para os alunos, 

para que eles possam comparar os pontos de vista sobre 

a guerra de Aharon Appelfeld em Volto ao anoitecer e 

de Anne Frank em seu diário. (Habilidade de referência: 

EF69LP49.)

• Retomar com os alunos o texto de quarta capa, no qual se 

comenta o fato de o texto ter semelhanças com a história 

de “João e Maria”, em que dois irmãos são abandonados 

na floresta pelo pai. Esse conto, registrado pelos irmãos 

Grimm, foi contado oralmente e depois escrito e reeditado 

mais de três vezes por eles. Como Thomas e Adam, João 

e Maria sobrevivem comendo frutos silvestres. Os dois 

irmãos encontram a casa de doce da bruxa, enquanto 

Adam e Thomas encontram a casa onde Mina estava 

abrigada e ela os ajuda, lhes dando comida. No final, 

tanto os meninos judeus quanto os irmãos conseguem 

reencontrar seus familiares. Sugerir aos alunos a leitura 

do conto (que pode ser encontrado na internet e em 

coletâneas), para que possam apontar semelhanças entre 

os textos. Em Volto ao anoitecer, pode-se, portanto, 

perceber o diálogo com o conto dos irmãos Grimm pela 

retomada do tema do abandono infantil e de elementos do 

conto. Orientar a turma a ser crítica com relação aos textos 

ao procurar por semelhanças e diferenças, principalmente 

na motivação do pai e das mães ao deixarem seus filhos 

na floresta. (Habilidade de referência: EF67LP27.)

• Thomas era hostilizado pelos colegas por se destacar 

nas atividades e nas provas escolares. Em uma roda 

O conto “João e Maria”, apesar 

da sua popularidade, não foi 

animado pelos Estúdios Disney. 

Jack Zipes, especialista em 

contos de fadas, sugere que 

isso se deve pela temática 

do conto, a de abandono 

de crianças à própria sorte 

na floresta, pelo pai. Zipes 

também comenta pesquisas 

históricas que mostram que a 

Alemanha passou por períodos 

de muita fome e falta de 

comida, em que era comum 

famílias abandonarem crianças 

na floresta por não poderem 

alimentá-las e também a prática 

de canibalismo (como o da 

bruxa do conto). Para conhecer 

mais sobre esse assunto, 

recomendamos o texto de Jack 

Zipes “Hansel and Gretel: On 

Translating Abandonment, Fear, 

and Hunger” [João e Maria: 

sobre tradução, abandono, medo 

e fome], presente no livro Why 

fairy tales stick (Routledge, 

2006). 
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de conversa, ler para a turma algumas passagens da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, ainda 

sob os efeitos da barbárie que marcou a Segunda Guerra 

Mundial. O primeiro artigo diz: “Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade”. Transpor 

a Declaração para o contexto da sala de aula e redigir, 

com a contribuição de todos, a Declaração Universal 

dos Direitos dos Alunos. Aproveitar a oportunidade para 

debater questões atuais, como o bullying e o respeito 

às diferenças. (Habilidades de referência: EF69LP51 e 

EF69LP07.)
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Duas visões de mundo

No livro, cada um dos personagens principais representa um 

ponto de vista a respeito do Judaísmo e das religiões, em 

geral: Adam (Adão, nome bíblico) representa a visão religiosa 

e Thomas, a visão não religiosa. Os dois mantêm diálogos 

respeitosos sobre suas opiniões, como se pode ver no 

capítulo 17, por exemplo.

A seguir, são apresentados alguns textos que podem 

ajudar no aprofundamento desse tema com os alunos:

Com cerca de 13 milhões de seguidores, o judaísmo é hoje a 

menor das religiões mundiais. Contudo, teve uma influência 

e uma distribuição geográfica inversamente proporcionais ao 

seu tamanho. Suas origens remontam à religião do Estado 

antigo do reino Judá, que se extinguiu em 586 a.C. […]. Os 

judeus sobreviventes enfrentaram o desafio de adaptar 

sua religião nacional a uma comunidade isolada entre o 

Egito e a Mesopotâmia. Seu sucesso é indicado pelo próprio 

desenvolvimento do judaísmo e pela profunda influência 

formativa dessa religião sobre duas outras grandes crenças, 

o cristianismo e o islamismo.

A Diáspora (“dispersão”) ocorrida depois de 586 a.C. 

levou o judaísmo para quase todos os cantos do mundo, e 

a religião desenvolveu-se sob a influência das culturas que 

a abrigaram. A influência foi recíproca, porque os judeus 

atuaram como grandes transmissores de conhecimento. […]

Como religião, o judaísmo tem três elementos essenciais: 

Deus, a Torá e Israel. É considerada a crença monoteísta mais 

antiga, e seus adeptos acreditam em um Deus universal 

e eterno, criador e soberano de tudo o que existe. Deus 

estabelece uma relação especial, ou aliança, com um povo, 

os judeus, ou Israel, e lhe deu a tarefa de ser uma “luz para 

as nações” (Isaías 49.6). […] Em troca do zelo divino por 
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Israel, os judeus têm o dever de seguir os ensinamentos de 

Deus, a Torá […]. Esse é o plano sobre o qual Deus e Israel se 

encontram. A Torá contém os mandamentos éticos e rituais 

(mitzvot) cuja observância leva a participar da santidade 

ética e moral de Deus.

A palavra “Israel” designa uma entidade política, histórica, 

um povo, uma nação, um sistema de crença, um grupo social, 

uma cultura. […]

EHRLICH, Carl S. Judaísmo. In: COOGAN, Michael. D. (Org.). Religiões: 

história, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. 

São Paulo: Publifolha, 2007. p. 16.

***

Onde estava Deus durante o Holocausto? Um desafio  

à aliança

Desde que foram expulsos de Israel pelos romanos em 70 d.C., 

os judeus enfrentam exílio e perseguição. No entanto, o 

Holocausto, ou Shoah (“catástrofe”) — o genocídio de cerca 

de 6 milhões de judeus, ou dois terços da população judaica 

da Europa —, foi um acontecimento de horror inaudito que 

testou a fé do povo judeu em sua aliança com Deus. A 

atrocidade levantou uma questão: o Holocausto foi obra de 

Deus ou ele se afastou e deixou que acontecesse? A teologia 

judaica teve dificuldades de encontrar uma resposta, e 

muitos judeus perderam a fé, acreditando que Deus havia 

abandonado seu povo.

O maior teste de todos

Diferentes grupos de judeus apresentaram interpretações 

distintas do Holocausto. Alguns o compararam às 

perseguições já sofridas, só que em outra escala, definindo 

o acontecimento como um exemplo extremo do sofrimento 

no mundo, um teste de fé e um momento de afirmação da 

sobrevivência. Outros o consideraram um castigo pelo pecado 

de ter abandonado os preceitos e a Deus, que respondeu 

ausentando-se temporariamente do mundo. Outro grupo diz 

ainda que o Holocausto não tem nenhuma relação com Deus, 
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constituindo um exemplo do livre-arbítrio e da falibilidade 

humana […].

Desde então, surgiu um novo campo de “Teologia do 

Holocausto”, em que estudiosos analisam todas as possíveis 

respostas e reavaliam a aliança à luz da calamidade.

O LIVRO DAS RELIGIÕES. São Paulo: Globo Livros, 2014. 

p. 198.

***

Definindo o ateísmo

Cliteur (2009, p. 11-12) define o ateísmo como sendo 

constituído de três características. A primeira característica 

é que o ateísmo é a negação do Deus do teísmo […] — a 

saber, único, criador, onipotente, onisciente, onipresente e 

bom. A segunda característica é a abordagem do ateísmo 

realizada de modo negativo; o ateísmo não teria a intenção 

de provar ou argumentar que Deus não existe, mas seria 

simplesmente não acreditar na existência de Deus. O 

ateísmo não prova que Deus não existe, mas não está 

convencido das provas ou argumentos oferecidos pelo 

teísta. O ônus da prova é do teísmo, que afirma a existência 

de algo, e não do ateísta. A terceira característica é de 

que alguém é ateísta quando examinou cuidadosa e 

conscientemente os argumentos apresentados pelo teísta 

a favor da existência de Deus. O ateísmo é uma escolha 

examinada. Não há, deste modo, um ateu prático, aquele 

que vive como se Deus não existisse, apenas um ateu 

reflexivo. Portanto, ateísmo seria a falta de crença no Deus 

do teísmo, o não convencimento das provas a favor da 

existência do Deus do teísmo apresentadas pelo teísta, e a 

consciência da ausência de provas após o exame cuidadoso 

das alegações a favor de tal crença.

KOSLOWSKI, Adilson; SANTOS, Valmor. Revisão do conceito 

“ateísmo” na literatura contemporânea. Sapere aude, Belo 

Horizonte, v. 7, n. 14, p. 813-814, jul./dez. 2016.
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Atividades

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: “(EF06ER06) Reconhecer a 

importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na 

estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos 

religiosos” e “(EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de 

consciência, crença ou convicção, questionando concepções e 

práticas sociais que a violam”.

• “— Vamos ficar aqui muitos dias? — Thomas ainda 

demonstrava estar com medo.

 — Não sei. Meu avô costuma dizer que tudo está nas mãos 

do céu.

 — Nunca ouvi essa expressão — disse Thomas. — Meu pai 

diz que tudo está nas mãos dos homens.

— Cada casa com suas expressões — concluiu Adam.”

 Esse trecho, do capítulo 8, representa duas visões de 

mundo e dois conjuntos de valores de cada personagem: 

Adam, o Judaísmo; Thomas, o Humanismo e o ateísmo. 

Há alguns diálogos travados pelos dois sobre esse tema, 

como o do capítulo 17, mas nenhum dos dois tenta impor 

sua visão de mundo ao outro, mantendo-se abertos e 

respeitosos a outro ponto de vista. Sugerir aos alunos 

que busquem no livro esses diálogos e conversem sobre 

a importância de estarem abertos ao diálogo religioso, 

ressaltando que a intolerância religiosa e o desrespeito 

podem levar a um discurso de ódio e à violência. Pedir aos 

alunos que pesquisem, com base no Censo 2010, quais são 

as principais religiões do Brasil e, depois, abrir espaço para 

a apresentação dos dados e para a apreciação crítica deles 

por parte dos alunos. O que indicam? Por quê?

• O livro menciona algumas festividades judaicas, que 

fazem parte do Judaísmo. Solicitar aos alunos que realizem 

uma pesquisa na internet sobre o Rosh Hashanah 

(se houver algum aluno judeu na turma, ele pode ser 

convidado a explicar aos colegas) e depois o comparem 

com o Ano-Novo cristão em quesitos como data, rituais, 

significado, entre outros. 

Ensino Religioso
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Competências trabalhadas:

• Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes 

tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir 

de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

• Compreender, valorizar e respeitar as manifestações 

religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, 

em diferentes tempos, espaços e territórios.

• Debater, problematizar e posicionar-se frente aos 

discursos e práticas de intolerância, discriminação e 

violência de cunho religioso, de modo a assegurar os 

direitos humanos no constante exercício da cidadania e da 

cultura de paz.

As atividades a seguir propiciam o desenvolvimento da 

seguinte habilidade: “(EF06CI14) Inferir que as mudanças na 

sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes 

períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos 

entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos 

movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação 

de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em 

torno do Sol”.

• “Quando acordou, o Sol já estava no meio do céu […]”. 

Por sorte, Adam e Thomas tinham um relógio para saber 

as horas na floresta, mas, se não tivessem, poderiam 

se orientar pela posição do Sol. Introduzir os conceitos 

de orientação geográfica e movimentos de rotação e 

translação da Terra antes de convidá-los a construir um 

relógio solar. No site da revista Nova Escola, disponível 

em <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/

como-construir-relogio-solalunos-fuso-horario-751252.

shtml#ad-image-0>, há um vídeo explicativo e imagens 

para download.

• Adam lembra a Thomas que “[…] Os dias são compridos 

no verão, só fica escuro às dez ou onze horas […]”. Com o 

auxílio de um mapa-múndi, explicar a divisão do mundo 

em dois hemisférios e localizar o Brasil (no Hemisfério 

Sul) e a Alemanha (no Hemisfério Norte). Em seguida, 

Ciências
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apresentar a diferença de duração do dia e da noite em 

diferentes latitudes. Propor aos alunos que escolham uma 

cidade qualquer do mundo para pesquisar a duração do dia 

no verão e no inverno.

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento da 

seguinte habilidade: “(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas 

dos componentes físico-naturais no território nacional, bem 

como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, 

Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária)”.

• Adam e Thomas são deixados pelas suas mães em uma 

floresta, para escaparem dos campos de concentração 

nazistas. Aqui no Brasil nós temos uma grande área 

florestal. Apresentar à turma a maior floresta brasileira: 

a Floresta Amazônica. Mostrar em um mapa a área que 

ela abrange dentro do território nacional e falar sobre a 

diversidade de fauna e flora que abriga. A história do livro 

se passa na Europa, que, pelo que podemos ver no livro, 

tem invernos muito frios, com neve. Pedir aos alunos que, 

em uma roda de conversa, discutam qual seria a diferença 

entre os personagens esperarem o retorno de suas mães 

nessa floresta e na Floresta Amazônica. Peça a eles que 

façam uma lista de diferenças. Se necessário, eles podem 

pesquisar dados sobre as características de cada floresta, 

nas respectivas regiões, antes de levantarem os pontos 

diferentes de cada espera. 

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: “(EF69AR31) Relacionar as práticas 

artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética”, “(EF69AR01) 

Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros 

e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes 

estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 

diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar 

a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético” e “(EF69AR04) Analisar os elementos 

Geografia

Arte
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constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 

cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas”.

• Comentar com os alunos que alguns judeus que foram 

levados para guetos e campos de concentração produziam 

obras de arte durante a Segunda Guerra Mundial, que 

foram preservadas graças ao contrabando pelos amigos 

dos artistas. A maioria das obras retrata a realidade do 

dia a dia deles sob o regime nazista. Em 2016, houve 

uma exposição na Alemanha com o título “Arte do 

Holocausto”, com cem desenhos e pinturas desses artistas 

judeus. No site <https://www.bbc.com/portuguese/

noticias/2016/02/160209_vert_cul_arte_holocausto_ml> 

(acesso em: 14 jun. 2018), é possível ver algumas dessas 

obras acompanhadas de um pequeno texto falando dos 

artistas. Mostrar aos alunos essas pinturas e pedir a eles que 

apreciem as obras e comentem a composição delas, as cores 

e as técnicas usadas, e o que eles sentem ao observá-las. 

Pedir aos alunos que façam pesquisas sobre artistas judeus 

e suas obras e tragam para compartilhar com a turma em dia 

combinado.

Competência trabalhada:

• Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas 

e produções artísticas e culturais do seu entorno social, 

dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 

brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos 

e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno 

cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos 

e dialogar com as diversidades.
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