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CARTA AO PROFESSOR

É com prazer que a Nova Fronteira apresenta este Material Digital do Professor 
para a obra Farsa da Boa Preguiça. Trata-se de uma proposta que visa contri-
buir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, 
contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é 
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de compe-
tências e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e 
projetos que possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens 
como uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comuni-
cação com aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e 
do mundo em que vivem.

Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise 
dos textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos 
de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS; SOUSA, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, 
em casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida 
escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a deci-
frar palavras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras 
possibilidades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Farsa da Boa 
Preguiça como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura 
em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia co-
mentada para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multipli-
cando e diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto 
mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de 
aprender por meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
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dição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as disciplinas do currículo escolar como para a construção de cidadãos atu-
antes na sociedade em que vivemos.

Nova Fronteira
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APRESENTAÇÃO

AUTORES E OBRA

Ariano Suassuna (1927-2014), poeta, dramaturgo, romancista, ensaísta, artista 
plástico e grande defensor da cultura brasileira, nasceu na cidade da Paraíba/PB, 
hoje João Pessoa. Mas é no sertão do estado que passa boa parte da sua infância, 
primeiro na fazenda “Acauhan” e, depois, em Taperoá — município onde se de-
senrola a ação de quase todas as suas histórias —, e entra em contato com a arte 
e os espetáculos populares do Nordeste. Fez seus estudos e carreira no Recife/
PE, cidade em que seu trabalho culmina na idealização do Movimento Armorial. O 
movimento procura criar uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares da 
nossa cultura, como a dança, o teatro, a cantoria de viola, o mamulengo, a literatu-
ra de cordel etc. Foi um grande incentivador de jovens talentos nos mais diversos 
campos da arte, em paralelo ao seu trabalho de escritor e professor. Em universi-
dades, ministrou aulas de disciplinas ligadas à arte e à cultura brasileira e, por todo 
o país, realizou “aulas-espetáculo”. Atuou ainda como Secretário de Cultura de 
Pernambuco e Secretário de Educação e Cultura do Recife. Doutor Honoris Causa 
de diversas universidades, o autor foi também membro da Academia Brasileira de 
Letras, bem como das academias dos estados de Pernambuco e da Paraíba.
Manuel Dantas Suassuna (1960) é filho de Ariano Suassuna. Aos 26 anos, decidiu 
seguir o caminho das artes plásticas, assinando os cenários e figurinos de peças de 
Ariano e atuando como diretor de arte em algumas delas. Sob sua coordenação ar-
tística, no ano de 2011, foi realizada na fazenda Carnaúba, em Taperoá, a “Ilumiara 
Jaúna”, conjunto escultórico em baixo-relevo de seu pai. Em 2015, organizou a 
exposição “Em nome do pai”, homenageando a trajetória artística de Ariano. Suas 
obras — a maioria pinturas — são permeadas pelo sagrado: cruzes, terços, ex-vo-
tos, muitas representações de Nossa Senhora e de Cristo crucificado. 
Zélia Suassuna é artista plástica, com trabalhos desenvolvidos em diversas técni-
cas, como pintura, cerâmica, litogravura e desenho, voltados à temática regional 
nordestina. Companheira de vida e de arte de Suassuna, Zélia é responsável pela 
ilustração de capa da obra Farsa da Boa Preguiça e das obras que, com ela, com-
põem uma tríade.

Em conjunto com o Auto da Compadecida e A Pena e a Lei, a Farsa da Boa 
Preguiça compõe a trindade das peças teatrais mais representativas da dramatur-
gia de Ariano Suassuna, conectadas pela relação que estabelecem com o universo 
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mítico e poético do Romanceiro Popular Nordestino, do qual provêm as histórias 
em que o autor se baseou para escrevê-las. Suassuna transpõe para o palco as 
histórias populares reelaboradas por seu extraordinário talento de escritor erudito 
e funde os jogos de cena dos espetáculos populares do Nordeste com os das co-
médias de tradição mediterrânica da dramaturgia universal. 

Escrita em 1960, a Farsa foi montada pela primeira vez em 24 de janeiro de 
1961, no Recife. Inteiramente escrita em versos, um de seus protagonistas é o 
poeta popular Joaquim Simão, escritor de folhetos de cordel e cantador de viola. 
Através das falas do personagem, Suassuna responde, com ironia e bom humor, a 
algumas das críticas que lhe eram endereçadas à época, entre as quais a que in-
sistia na sua concepção pretensamente “purista” da cultura popular, expressas, na 
obra, por Dona Clarabela, uma falsa intelectual pedante.

POR QUE LER ESSE LIVRO NO ENSINO MÉDIO

Embora escrita na década de 1960, a obra de Ariano Suassuna retrata questões de 
ordem social ainda muito atuais. Por ser uma farsa — gênero dramático de caráter 
cômico que, a fim de zombar dos comportamentos humanos e sociais, faz uso de 
personagens caricatos, excêntricos e estereotipados, bem como de situações exa-
geradas, expondo-as de maneira burlesca e visando ao humor —, faz uma sátira 
da sociedade e aponta para a diferente visão que o povo brasileiro tem do mundo 
e da vida. Desse modo, é possível que o aluno, a partir da leitura, seja capaz de 
analisar, refletir e problematizar as desigualdades e aja “concretamente para o 
bem-estar individual e social e para a justiça social” (BRASIL, 2018). Nesse âmbito, 
Suassuna expõe a existência de dois Brasis: o Brasil do povo que o constrói todo 
dia, na mata, no sertão, no mar, fazendo-o reerguer-se da cinza a que a injustiça 
social tenta reduzi-lo; e o Brasil da elite cosmopolita, superficial, que cresce às 
custas da exploração e da submissão do povo. Para tanto, preparando-se para as-
sumir plenamente sua cidadania — um direito seu —, esse aluno deve desenvolver 
um olhar humanista, linguístico, artístico e técnico, demonstrando que valoriza os 
contextos sociais a partir das artes.

Versificado e com rimas musicalizadas, Farsa da Boa Preguiça é um texto teatral 
elaborado com base em histórias populares nordestinas e em nosso folclore que, 
junto às ilustrações inspiradas na xilogravura, transpõe a literatura de cordel para o 
palco e aprofunda os conhecimentos do aluno sobre o gênero, a partir de uma lei-
tura mais madura e complexa. Assim, sua importância não se dá apenas pela apre-
sentação do gênero dramático — caracterizado por servir para ser representado, 
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pela identificação do nome antes das falas, pelo discurso direto e pelas marcações 
de interpretação e movimento —, mas também pelo trabalho com o cordel, uma 
vez que as orientações curriculares do MEC expressam que 

supõe-se que os alunos que ingressam no ensino médio já estejam 
preparados para a leitura de textos mais complexos da cultura literá-
ria, que poderão ser trabalhados lado a lado com outras modalidades 
com as quais estão mais familiarizados, como o hip-hop, as letras de 
músicas, os quadrinhos, o cordel, entre outras relacionadas ao contex-
to cultural menos ou mais urbano em que tais gêneros se produzem 
na sociedade. (BRASIL, 2006)

É interessante relatar que, devido ao gênero textual em que está inserido, o livro 

se divide em três atos, isto é, três partes que tornam a leitura nada cansativa ou 

monótona, já que dá a opção de o aluno fazer uma pausa entre cada um e refletir 

sobre o tema abordado.

Outra questão e ponto muito importante na atualidade é a relação do homem 

com o mercado de trabalho, uma vez que o autor aponta sua necessidade — em-

bora demonstre que ele pode ser extenuante e mal remunerado — e as diferentes 

visões acerca da escolha da profissão. Existe, na obra, o trabalho que é considera-

do formal, mas também o do artista, revelando que a sociedade divide o trabalho 

entre aquele que dá apenas dinheiro (o formal) e aquele que dá somente prazer 

(o artístico). Considerando que o Ensino Médio é o momento em que o aluno está 

se preparando para a inserção no mercado de trabalho, Farsa da Boa Preguiça 

dialoga com a realidade do jovem contemporâneo e o leva a identificar a ampla 

gama de profissões e reconhecer “o valor do trabalho como fonte de realização 

pessoal e transformação social” (BRASIL, 2018), a fim de estabelecer, com autono-

mia, um objetivo profissional e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto 

de vida, “considerando a sua sustentabilidade, qualidade de vida e a realização de 

seus sonhos” (Ibid). Isto é, leva-o a compreender que a profissão é mais do que uma 

busca por dinheiro e poder; é um meio de concretizar seus objetivos e metas para 

o presente e o futuro. 
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PROPOSTA DE ATIVIDADES I: LÍNGUA PORTUGUESA

APRESENTAÇÃO

O trabalho com a leitura do livro de Ariano Suassuna abrange temas políticos, an-
tropológicos e sociológicos, sendo possível apresentar sua relação com o mundo 
contemporâneo em que o aluno está inserido, a considerar: os diferentes estilos de 
vida nas cidades brasileiras; a vida das populações negras no Brasil; as diversida-
des; as desigualdades sociais; e a relação do homem com o mercado de trabalho e 
seus projetos de vida presentes e futuros, incluindo a escolha das profissões. Além 
disso, o livro possibilita a realização de atividades que trabalhem com o léxico; as 
variações linguísticas; o gênero literário; as diferentes modalidades literárias de 
um contexto cultural mais urbano; e as manifestações populares brasileiras através 
do conhecimento prévio de cada um, bem como atividades que levem os alunos a 
fazer análises e reflexões críticas em produções escritas e orais que desenvolvam 
suas capacidades argumentativas.

ATIVIDADE PRÉ-LEITURA

Antes de apresentar aos alunos o livro a ser lido, é importante levantar seus co-
nhecimentos prévios sobre os gêneros literário e textual, peça teatral — gênero 
dramático — e cordel, respectivamente; o autor e suas obras; e o contexto da re-
gião em que a obra está inserida. Além disso, devem ser levantados os primeiros 
questionamentos acerca das artes como profissão. Toda a atividade prévia deve 
ser realizada oralmente, visando estimular o desenvolvimento da capacidade argu-
mentativa dos estudantes.

Para tanto, inicialmente, pergunte aos alunos se algum deles já foi a um teatro. 
Aos que disserem já ter ido, indague o nome da peça, onde foi que assistiram a 
ela e o que mais se recordam sobre o assunto. Se a escola já realizou atividades 
externas em que os alunos assistiram a alguma peça teatral, traga à memória de-
les o passeio e qual foi a peça. Trabalhe com eles os temas das peças assistidas, 
as personagens que apareceram — dando ênfase a como a história foi narrada, 
se havia narrador ou se a ação foi conduzida pelas próprias personagens —, a 
duração do espetáculo e da narrativa, bem como o cenário e o figurino. Leve-os a 
comparar o gênero com filmes e séries de televisão, indicando todos os elementos 
semelhantes que estão presentes em vídeos da internet — YouTube, Instagram, 
TikTok, Facebook, por exemplo. Explique que eles também são feitos para contar, 
visualmente, uma história.
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Traga, então, para a sala de aula o trailer do filme O auto da Compadecida, de 
2000. Peça que se atentem ao autor da obra que serviu de inspiração ao filme e 
aguarde os próprios alunos manifestarem já terem assistido ao filme, de forma que 
gere um diálogo sobre suas impressões acerca da história. Se nenhum o fizer, ques-
tione quem já assistiu ou ouvir falar do filme. Oriente os que conhecem a resumi-lo 
para os outros e guie-os para apontar suas principais características, como a comi-
cidade, a presença da religião católica, as marcas da cultura, fala e costumes nor-
destinos, assim como o folclore brasileiro, entre outros elementos típicos da obra de 
Ariano Suassuna e que se assemelham ao livro Farsa da Boa Preguiça. 

No meio da conversa, insira o assunto das manifestações populares do Nordeste e 
comente sobre a literatura de cordel, de forma a identificar os saberes dos alunos em 
relação à região — histórica e geograficamente —, às artes nordestinas e ao gênero 
em questão. Então, distribua alguns textos em cordel ou folhetos, com temas simila-
res ao da obra a ser lida, a partir dos pontos de vista sociológicos e antropológicos, 
como as profissões, incluindo a profissão de poeta e repentista, as diferenças sociais 
e as dificuldades para a mobilidade social no Brasil, a política brasileira, a inveja e 
a preguiça, o empoderamento feminino e os diferentes estilos de vida nas cidades 
brasileiras. Instrua-os a observar o estilo textual com versos e rimas.

Por fim, uma sugestão de pergunta a eles: “O que vocês acham de quem vive da 
literatura de cordel, de quem tira o seu sustento da literatura de cordel?” Deixe que 
debatam, sem intervir.

Sugestões de referências complementares

A internet está repleta de conteúdo que pode servir de apoio para a realização das 
atividades, mas é importante conferir todas as informações e checar as fontes antes 
de levar para a sala de aula. 

Assim, separamos um trailer do filme O auto da Compadecida para ser apresen-
tado aos alunos, pois ele possui muitas das características que devem ser apontadas 
pelos alunos. O trailer conta com interpretação em LIBRAS, para turmas com alunos 
com necessidades especiais.

• Trailer de O auto da Compadecida, divulgado pelo canal oficial Cinema da 
Fundação Joaquim Nabuco (acesso em 21 de agosto de 2020):

https://www.youtube.com/watch?v=h_0j6ZOlBYU

https://www.youtube.com/watch?v=h_0j6ZOlBYU
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Para trabalhar os folhetos de cordel, diversos exemplos podem ser encontra-
dos em websites dedicados a essa literatura, entre eles Mundo Cordel, escrito por 
Marcos Mairton, autor de diversas obras do gênero, e a Câmara Brasileira de Jovens 
Escritores, fundada em 1986. Há a possibilidade, também, de procurar folhetos em livra-
rias, sebos, lojas que vendem produtos nordestinos ou nas próprias ruas do Nordeste.

• Mundo Cordel: 
https://mundocordel.com/
(Acesso em 21 de agosto 2020)

• Câmara Brasileira de Jovens Escritores:
http://camarabrasileira.com.br/cordel.htm
(Acesso em 21 de agosto de 2020)

ATIVIDADE DURANTE A LEITURA

Como é sabido, a língua falada é muito diferente da língua escrita. A primeira recebe 
o nome de português brasileiro e, assim como o português padrão, aquele que segue 
a norma culta, também tem grande importância em nossa sociedade. É imprescindí-
vel reconhecer sua existência e a dos diferentes dialetos e sotaques espalhados pelas 
cidades, estados e regiões do país. Segundo Perini (2010), o português brasileiro “é 
conhecido e usado constantemente pela totalidade dos brasileiros, ao passo que o 
padrão é privilégio de uma pequena minoria de pessoas mais escolarizadas”.

Por isso, há a necessidade de se trabalhar a identificação do vocabulário falado 
pela população da Paraíba e do Nordeste do Brasil, considerando ainda as variações 
de quando esse vocabulário é empregado por diferentes classes sociais. Serão abor-
dadas então questões como norma padrão e o chamado preconceito linguístico. 
Desse modo, desenvolve-se no estudante uma visão de mundo ampla, levando-o a 
acolher tanto a diversidade quanto a singularidade e a combater o preconceito na 
sociedade. Além disso, cumpre-se a competência específica da área de Linguagens, 
em que a BNCC estabelece que deve ser garantido ao aluno:

Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, his-
tórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso, reconhecendo suas variedades e viven-
ciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais 
e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de precon-
ceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2018, p. 490)

https://mundocordel.com/
http://camarabrasileira.com.br/cordel.htm
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Então, instrua os alunos a, durante a leitura do livro, selecionar palavras e expres-
sões tipicamente paraibanas ou nordestinas e anotá-las no caderno. Conforme leem, 
eles devem inferir pelo contexto, ou por meio de pesquisa, o significado desses 
termos e montar um glossário, o qual será elaborado como um dicionário e/ou uma 
enciclopédia. Por exemplo:

• DICIONÁRIO

verbete (ver.be.te) ortoépia: ê substantivo masculino

1. conjunto de informações explicativas sobre uma palavra lista-
da em dicionário ou enciclopédia

• ENCICLOPÉDIA

Paraíba (PB), estado brasileiro, a leste da região Nordeste, com 
56.469,778 km2 e 223 municípios, sendo os mais populosos, além da 
capital: Campina Grande, Santa Rita, Patos, Bayeux e Sousa. Tem 98% 
de seu território no Polígono das Secas. A ponta do Seixas, limite 
oriental do país, fica em seu litoral. Capital: João Pessoa; recursos 
principais: agropecuária e indústrias (alimentícia, de cimento e de 
plásticos). Hab.: 3.943.885 (est. 2014). (HOUAISS, 2015) 

Oriente-os, também, a indicar qual personagem proferiu tal vocábulo ou frase, a 
fim de observarem que a elite procura sempre utilizar um vocabulário menos regio-
nal, como exposto por Suassuna através de uma de suas personagens, a falsa inte-
lectual Dona Clarabela, e que o povo, simples e humilde, faz uso de uma linguagem 
popular e carregada da história e da cultura paraibana, nordestina e brasileira. Além 
disso, peça que destaquem momentos em que compreendam que algum persona-
gem esteja sendo alvo de preconceito devido a seu linguajar, percebendo que deve 
haver respeito às realidades da língua e a seus falantes.

Sugestões de referências complementares

Os chamados “memes” tomaram conta das redes sociais e da vida do jovem. Por 
isso, há diversos exemplos de imagens que tratam do vocabulário paraibano e po-
dem ser apresentadas para os alunos, de forma a complementar a atividade e apro-
ximá-la de sua realidade.
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• Perfis da página Dicionário Paraibano nas redes sociais:

https://www.facebook.com/dicionario.paraibano/
https://www.instagram.com/dicionario.paraibano/
(Acesso em 1 de setembro de 2020)

ATIVIDADE PÓS-LEITURA

Depois da leitura de Farsa da Boa Preguiça, os alunos perceberão que a estrutura 

do texto de cordel muito se assemelha ao Rap — estilo musical que mistura ritmo e 

poesia, com letras que narram as dificuldades dos que sofrem pela injustiça social 

—, por ser produzido oralmente e em versos e rimas. Portanto, realize com eles 

uma batalha de rimas, isto é, um desafio criativo em que os participantes devem 

improvisar, oralmente, uma poesia com rimas a partir de temas preestabelecidos 

ou escolhidos pela plateia, que posteriormente vai escolher quem foi aquele que 

construiu as melhores rimas. Na história, Simão utiliza-se da poesia para fazer crí-

ticas aos outros personagens e compará-los a algo ou alguém; em sala, os alunos 

devem ser separados em duplas e, em seguida, cada um/a irá escrever um poema 

sobre o colega com quem faz dupla, utilizando a estrutura do cordel.

Para tanto, explique que a estrutura mais comum do gênero possui estrofes — 

agrupamento de versos, os quais são “uma sucessão de sílabas ou fonemas que 

formam uma unidade rítmica ou melódica” (CEREJA & MAGALHÃES, 2013) — de 

seis ou sete versos com redondilhas maiores (versos com sete sílabas) e rimas em 

versos alternados. Então, instrua-os a escrever sobre as características e qualida-

des que prezam em seu colega de dupla. Oriente-os a não utilizar xingamentos 

nem palavrões; a não lançar mão de estereótipos ou falar sobre características 

físicas que possam ser sexistas ou ofensivas; a ter empatia e colocar-se no lugar 

do colega, compreendendo suas dificuldades e pontos de vista; a não reproduzir 

qualquer tipo de descriminação; a ser generoso e gentil; a não oprimir, diminuir ou 

menosprezar o colega; e a ir ao encontro da justiça social. 

Depois de escritas e revisadas, observando se cumpriram todas as orientações, 

os alunos devem procurar decorar o cordel produzido. Então, solicite que uma 

dupla vá para frente da turma, e, um aluno de cada vez, declame suas poesias, fa-

zendo, assim, uma batalha de rimas. Aqueles que não se sentirem confortáveis ou 

não conseguirem memorizar podem ler seu texto em voz alta.

https://www.facebook.com/dicionario.paraibano/
https://www.instagram.com/dicionario.paraibano/
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Com essa atividade, atende-se a competência específica da área para o Ensino 
Médio de:

Apreciar esteticamente as mais diversas produções artís-
ticas e culturais, considerando suas características locais, 
regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre 
as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir 
produções autorais individuais e coletivas, exercendo pro-
tagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à 
diversidade de saberes, identidades e culturas. (BRASIL, 
2018, p. 490)

Sugestões de referências complementares

As batalhas de rimas são realizadas nas ruas das cidades, mas se propagam muito 
pela internet, com perfis e compartilhamentos nas redes sociais, por causa de grava-
ções feitas tanto por câmeras profissionais quanto amadoras. Elas estão por aí com 
diversos temas, em encontros que interagem com o ambiente urbano. É possível 
selecionar inúmeros vídeos para mostrar como exemplo, mas é preciso atenção, pois 
muitos apresentam palavras de baixo calão em demasia e outros são batalhas ou 
rimas que não foram bem-sucedidas. 

• Exemplo de batalha de rimas sobre a produção das rimas:
https://www.youtube.com/watch?v=XJr321QXYDU&ab_channel=BatalhadaNorte
(Acesso em 1 de setembro de 2020)

• Exemplo de batalha de rimas sobre o Rap e o contexto social:
https://www.youtube.com/watch?v=OUxBLJDXwJM&ab_channel=BatalhaCentral
(Acesso em 1 de setembro de 2020)

• Para ensinar como escrever um cordel, utilize como base a poesia “Receita 
para cordel”, escrita por Mundim do Vale:
http://mundocordel.blogspot.com/2007/12/poetas-em-mundocordel.html
(Acesso em 21 de agosto de 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=XJr321QXYDU&ab_channel=BatalhadaNorte
https://www.youtube.com/watch?v=OUxBLJDXwJM&ab_channel=BatalhaCentral
http://mundocordel.blogspot.com/2007/12/poetas-em-mundocordel.html
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PROPOSTA DE ATIVIDADES II:  INTERDISCIPLINARES

APRESENTAÇÃO

Aos professores das demais disciplinas, o livro de Ariano Suassuna permite que 
sejam aplicadas atividades com foco na inferência e na argumentação em diálogo 
com as atividades de Língua Portuguesa. Dessa forma, faz-se importante o traba-
lho com o gênero textual e a cultura digital, por meio das múltiplas linguagens; a 
contextualização geográfica e política do Brasil e da Paraíba, incluindo as manifesta-
ções artísticas; a relação entre o dinheiro e o poder; e as metas para a vida profissio-
nal, destacando a inserção no mercado de trabalho. 

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR PRÉ-LEITURA — LÍNGUA PORTU-
GUESA E LÍNGUA INGLESA

Complementando a atividade pré-leitura da disciplina de Língua Portuguesa, a 
disciplina de Língua Inglesa pode apresentar o gênero textual dramático e a história do 
teatro, trazendo como exemplo o principal dramaturgo britânico William Shakespeare. 
Neste momento, será utilizada, além da oralidade, a produção escrita, em que os 
alunos deverão criar um roteiro em inglês para o desenvolvimento de um vídeo para 
as redes sociais.

Portanto, inicialmente, explique que o teatro, como o entendemos hoje, provavel-
mente nasceu na Grécia Antiga. Aborde seu desenvolvimento ao longo dos séculos 
e aponte que, entre suas principais funções, está satirizar a classe política, refletir 
sobre questões sociais e a condição humana, bem como conscientizar politicamente 
os oprimidos (CEREJA & MAGALHÃES, 2013).

Em seguida, pergunte aos alunos quais características eles acreditam pertencer ao 
gênero dramático. É importante que eles respondam — e sejam guiados a respon-
der — pontos como: serve para representação teatral; os diálogos são diretos e pos-
suem identificação do personagem; normalmente não há narrador; há marcações 
(rubricas) de movimento, interpretação, figurino, cenário, música, maquiagem e luz; 
e, geralmente, está dividido em atos. Solicite que um aluno vá fazendo as anotações 
na lousa, para que todos possam acompanhar. Então, disponibilize a eles um trecho 
de alguma peça de Shakespeare em inglês e oriente-os a identificar no texto todos 
os elementos levantados pelos próprios alunos e dispostos na lousa.

Depois, separe os alunos em trios ou grupos e instrua-os a escolher um tema 
da atualidade dentro de algum dos seguintes universos: a política brasileira; as 



19

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

diferenças sociais e econômicas; o machismo estrutural e o feminismo; questões 
que afetam a vida dos seres humanos e do planeta; o fenômeno da pós-verdade 
(notícias falsas); o respeito ao outro e aos direitos humanos; racismo e preconcei-
to; a justiça social; ou qualquer outro tema que seja relevante para sua construção 
como cidadão ético, responsável, resiliente e autônomo, que compreende e res-
peita os contextos sociais, políticos e multiculturais. A partir disso, utilizando-se 
dos elementos que caracterizam um texto teatral, os estudantes deverão, juntos, 
escrever um roteiro de uma peça curta que será representada por eles mesmos, 
filmada e, se eles se sentirem confortáveis com a ideia, publicadas nas redes so-
ciais da escola, se houver — YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, por exemplo. 
É importante que o vídeo não seja muito longo, para que seja possível carregar nas 
plataformas escolhidas. O roteiro deve, além do assunto escolhido por eles, incluir 
personagens, tempo e lugar.

A relevância desta atividade — ao expandir os repertórios linguísticos, multisse-
mióticos e culturais dos alunos e possibilitar o desenvolvimento de sua consciência 
e reflexão críticas das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea — se 
dá por ir ao encontro do que a BNCC aponta com relação ao que a contextualiza-
ção das práticas de linguagem em vários campos de atuação permite a eles:

explorar a presença da multiplicidade de usos da língua 
inglesa na cultura digital, nas culturas juvenis e em estu-
dos e pesquisas, como também ampliar suas perspectivas 
em relação à sua vida pessoal e profissional. Além disso, 
abrem-se possibilidades de aproximação e integração 
desses estudantes com grupos multilíngues e multicul-
turais no mundo globalizado, no qual a língua inglesa se 
apresenta como língua comum para a interação. (BRASIL, 
2018, pp. 484-485)

Sugestões de referências complementares

Para trabalhar a história do teatro e suas características, é possível apresentá-la 
tanto em português quanto em inglês. Analise o nível de compreensão da língua 
inglesa da turma para trazer aos alunos o conteúdo necessário para a realização 
da atividade.
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• Breve história do teatro, em inglês:
https://www.londontheatredirect.com/news/a-brief-history-of-theatre
(Acesso em 1 de setembro de 2020)

• História do teatro, em inglês:
https://seatup.com/blog/overview-theater-history/#:~:text=In%20fact%2C%20
the%20history%20of,and%20other%20forms%20of%20entertainment.
(Acesso em 1 de setembro de 2020)

• Breve história do teatro, em português: 
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=179
(Acesso em 25 de agosto de 2020)

• Características do texto teatral, em inglês:
https://medium.com/@english_grammar/characteristics-of-drama-
2d42c83e9a08#:~:text=A%20drama%20is%20a%20piece%20of%20writing%2C%20
which%20is%20artistically,setting%20as%20well%20as%20symbolism.
(Acesso em: 13 de setembro de 2020)

• Características do texto teatral, em português:
https://www.todamateria.com.br/texto-teatral/
(Acesso em 25 de agosto de 2020)

• Sobre o gênero dramático, em inglês:
https://www.britannica.com/art/dramatic-literature/Drama-in-Western-cultures
(Acesso em 25 de agosto de 2020)

Quanto ao trecho do texto de Shakespeare apresentado em sala de aula é de 
suma importância que esteja na língua inglesa. Por isso, busque observar e compre-
ender qual estilo e tema a turma em questão prefere, para trazer peças que sejam 
de interesse dos alunos.

https://www.londontheatredirect.com/news/a-brief-history-of-theatre
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=179
https://www.todamateria.com.br/texto-teatral/
https://www.britannica.com/art/dramatic-literature/Drama-in-Western-cultures


21

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

• Peças de William Shakespeare separadas por gênero:
https://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/plays.php
(Acesso em 1 de setembro de 2020)
http://shakespeare.mit.edu/allswell/index.html
(Acesso em 1 de setembro de 2020)

• Sobre as peças de Shakespeare:
https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/shakespedia/
shakespeares-plays/
(Acesso em 1 de setembro de 2020)

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR DURANTE A LEITURA — LÍNGUA 

PORTUGUESA E GEOGRAFIA

Uma das principais características da obra de Ariano Suassuna é a presença de 

elementos regionais e populares na história, valorizando a cultura brasileira e a 

natureza da Paraíba. Assim, a atividade deve focar na identificação de noções de 

espacialidade, ambiente, diversidade e organização social, cultural e econômica 

do estado.

Portanto, solicite aos alunos que destaquem no texto dados que caracterizam 

a região, dando relevância para a cultura, a tradição e a arte popular — como 

literatura de cordel, mamulengo, cantadores de viola, vaqueiros, folhetos de 

cordel, histórias populares nordestinas, espetáculos populares do Nordeste e 

danças como o xaxado; as religiões e as crenças; o clima, a vegetação e o rele-

vo; produção agropecuária e extrativismo; e informações demográficas e socio-

-econômicas. 

Então, oriente-os a escolher um elemento da geografia física/natural, um da geo-

grafia cultural e um da geografia socioeconômica da Paraíba e redigir uma disserta-

ção apontando as diferenças e semelhanças com a geografia da cidade, estado ou 

região em que os alunos estão inseridos. No caso de a aula ser ministrada no estado 

da Paraíba, selecione uma localidade e apresente a eles todos os dados necessários 

para que sejam capazes de fazer uma dissertação sobre o tema. Dessa forma, cum-

pre-se a competência proposta pela BNCC para que 

https://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/plays.php
http://shakespeare.mit.edu/allswell/index.html
https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/shakespedia/shakespeares-plays/
https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/shakespedia/shakespeares-plays/
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os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer 
diálogos — entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de 
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –, ele-
mento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção 
de uma conduta ética em sociedade. (BRASIL, 2018, p. 561, 
grifo do autor)

Sugestões de referências complementares

Busque em um livro didático de Geografia subsídios para explicar sobre as caracte-
rísticas geográficas da Paraíba. Se não encontrar ou se o conteúdo for muito conciso, 
o Portal da Polícia Militar do estado tem um documento que aborda, além da histó-
ria, seu relevo, clima, hidrografia e população, assim como o website Paraíba Total, 
produzido por uma equipe de jornalistas.

• Portal da Polícia Militar da Paraíba:
http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/Historia_da_Paraiba.pdf
(Acesso em 24 de agosto de 2020)

• Paraíba Total:
http://www.paraibatotal.com.br/a-paraiba/geografia
(Acesso em 24 de agosto de 2020)

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR PÓS-LEITURA — LÍNGUA PORTU-

GUESA E CIÊNCIAS HUMANAS

Complementando a atividade pré-leitura da disciplina de Língua Portuguesa e, par-
tindo da compreensão que tiveram acerca da relação das personagens com suas 
profissões e meios de sustento, as disciplinas de Ciências Humanas devem trabalhar 
os sonhos e os planos profissionais dos alunos, dialogando sobre a necessidade e 
a obrigação de se ter um emprego e uma carreira nos dias de hoje. É interessante 
abordar a diferença entre trabalho e profissão, contribuindo para a formação dos 
estudantes, de modo que se tornem capazes de escolher os itinerários que darão 
subsídios para inserirem-se no mercado.

http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/Historia_da_Paraiba.pdf
http://www.paraibatotal.com.br/a-paraiba/geografia
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Questione-os, assim, sobre suas aspirações e o que pretendem fazer para atin-
girem seus objetivos ou realizarem seus sonhos, dialogando com os colegas sobre 
suas aptidões e metas para a vida profissional. É importante que, durante a conver-
sa, os alunos escutem uns aos outros e identifiquem a ampla gama de profissões e a 
diversidade de práticas e áreas que podem ser seguidas, abrangendo desde as mais 
inusitadas até as mais tradicionais.

Trabalhe com eles, também, a relação do dinheiro com o poder, como a sociedade se 
relaciona com o dinheiro e como encara as posições de poder — considerando quem 
ocupa essa posição, quem deseja ocupar e quem é oprimido por essa estratificação.

Em seguida, pergunte a eles o que pensam sobre viver de arte e das frases: “Se 
nada der certo, vou vender minha arte na praia”, “Eu já precisei de médico, advo-
gado e engenheiro, mas nunca precisei de um artista”, “Não tenho um emprego 
que paga bem, sou um fracassado”. Guie-os em suas argumentações, levantando 
questionamentos como: 

• A arte é, de fato, um último recurso para o sustento?

• É verdade que artista não é uma profissão?

• Artistas são preguiçosos?

• Você conhece, pessoalmente, alguém que vive de arte?

• O que você assiste na televisão?

• O que você faz nas suas horas de lazer? Lê, assiste a filmes, seriados, novelas 
ou desenhos, joga videogame, ouve música, vai a museus ou teatros e/ou fre-
quenta feiras de artesanato? Tudo isso não é feito por artistas?

• O lazer não é uma necessidade?

• O dinheiro define se uma pessoa é fracassada ou não?

• Somente quem tem dinheiro pode ter poder?

• Podemos ser poderosos sem sermos milionários?

Nesse momento, é importante que, oralmente, os alunos percebam que podem 
ser o que desejarem e que todas as profissões e trabalhos são válidos e dignos, le-
vando-os, como aponta a BNCC, a 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2018, p.9)
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Sugestões de referências complementares

Alguns livros podem complementar os assuntos trabalhados em sala de aula em re-
lação à inserção no mercado de trabalho, à continuidade escolar e à relação com o 
dinheiro, por meio de excertos levados a eles ou de conceitos inseridos no meio do 
diálogo, sem que sejam citadas as teorias, tais como:

• Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, de Zygmunt 
Bauman;
• Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX, de 
Harry Braverman;
•  A socialização e construção das identidades sociais e profissionais, de Claude Dubar;
• O Capital, de Karl Marx (Livro Primeiro, v. I, capítulos I, V e XII).

Outra sugestão para conversar sobre as profissões de hoje e do futuro é a leitura 
do artigo “O que você quer ser quando crescer?”, escrito por Mariana Payno. O 
texto aborda o cenário do mercado de trabalho no futuro, as ocupações buscadas 
atualmente e o que esperam as novas gerações em relação ao emprego dos sonhos 
e a mecanismos que garantirão suas sobrevivências.

• “O que você quer ser quando crescer?”

https://gamarevista.com.br/semana/como-vai-ser-o-amanha/quais-serao-as-
-profissoes-do-futuro/?utm_medium=Email&utm_source=NLSemana&utm_
campaign=SemanaGama
(Acesso em 2 de setembro de 2020)

https://gamarevista.com.br/semana/como-vai-ser-o-amanha/quais-serao-as-profissoes-do-futuro/?utm_medium=Email&utm_source=NLSemana&utm_campaign=SemanaGama
https://gamarevista.com.br/semana/como-vai-ser-o-amanha/quais-serao-as-profissoes-do-futuro/?utm_medium=Email&utm_source=NLSemana&utm_campaign=SemanaGama
https://gamarevista.com.br/semana/como-vai-ser-o-amanha/quais-serao-as-profissoes-do-futuro/?utm_medium=Email&utm_source=NLSemana&utm_campaign=SemanaGama
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APROFUNDAMENTO

A proposta de aprofundamento aqui sugerida é que você, professor, encontre um 
rol de questões que poderá trabalhar com os alunos visando a um maior entendi-
mento de cada uma delas, especialmente aquelas que julgar mais relevantes para o 
seu projeto pedagógico e também para provocar reflexões mais específicas sobre 
o momento de vida que os jovens estão atravessando. Tivemos o cuidado de orga-
nizar um bloco de perguntas disparadoras que podem ser apenas um estímulo para 
um “início de conversa”, mas você pode — e deve — ajustá-las aos objetivos do seu 
trabalho e da sua disciplina. Esperamos que sejam úteis e funcionais para favorecer 
a literatura como um canal de acesso às questões prementes dos jovens e que auxi-
liem o seu trabalho em sala de aula.

1 - Para que serve a literatura? Em quais aspectos ela tem a ver com a 
nossa vida cotidiana? Quais são o sentido e as razões para a leitura?

Qual a importância da leitura e da literatura? Os alunos as compreendem como algo 
de grande relevância para a língua e cultura do país e para a formação dos jovens, 
por cumprir um papel tanto social quanto cultural, sendo parte integrante em nossa 
humanização? Entendem que a literatura é uma forma de expressão artística que 
tem a função de provocar emoções e reflexões ao mesmo tempo que propiciam 
prazer, e ainda que é uma fonte de informações que enriquece os conhecimentos 
sobre inúmeros temas de diversas áreas? 

2 - O papel dos escritores como vozes do seu tempo: a influência 
de Ariano e outros autores brasileiros na formação literária do povo 
brasileiro.

Quais escritores brasileiros os alunos conhecem? Esses autores, poetas, romancistas, 
ensaístas, cronistas, contistas, dramaturgos, repentistas etc. são de quais estados do 
país? Algum deles é de algum estado do Nordeste? Algum deles é da Paraíba?

Quem foi Ariano Suassuna? Quais obras dele os alunos conhecem? Suas obras são 
reconhecidas fora do Brasil? O que sabem sobre suas obras e seu estilo de literatura?

Por que Ariano é considerado um escritor de peso na literatura brasileira? Que 
legado sua obra nos deixou?



26

F
A

R
S

A
 D

A
 B

O
A

 P
R

E
G

U
IÇ

A

3 - A função da arte: expressão individual e posicionamento social.

Quais são as funções da arte, em especial do teatro, gênero da obra? Os alunos 
reconhecem a importância do teatro como maneira de satirizar e refletir sobre as 
questões sociais? Ou o entendem apenas como forma de entretenimento, por vezes 
relacionando-o a um programa voltado para a elite?

Qual percepção os alunos têm ao assistirem a uma peça de teatro em que os 
elementos são, em sua maioria, mais simples do que o que estão habituados a verem 
em filmes, novelas e séries de televisão e internet?

4 - Conhecendo o Brasil “de dentro”: muitos jeitos de ser e de falar.

O que os alunos conhecem sobre a Paraíba? Sabem o porquê do seu nome, qual 
sua capital, algo sobre sua história ou quais pessoas famosas nasceram ou viveram 
no estado? Conhecem algum ponto turístico da capital João Pessoa ou de outras 
cidades do estado, sua cultura e suas manifestações populares, como literatura e 
folhetos de cordel, mamulengos e cantadores de viola? Já visitaram ou moram/
moraram lá?

As regiões, estados e cidades brasileiras têm dialetos e sotaques diferentes. Além 
disso, o chamado “português brasileiro” apresenta muitas diferenças entre a língua 
falada e a escrita. Quais palavras ou termos os alunos conhecem que possuem mais 
de uma forma no país? O que os alunos pensam sobre os “erros de português” e o 
que entendem por “preconceito linguístico”? Esses diferentes dialetos e o não uso 
da norma padrão podem interferir na comunicação?
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Para servir de complemento em todas as atividades, seja de Língua Portuguesa, 
seja das outras disciplinas, há, a seguir, uma série de sugestões de textos, vídeos, 
palestras que abordam os temas tratados no livro. É fundamental trabalhar a in-
tertextualidade com os alunos, para que percebam como os mesmos temas po-
dem ser abordados e expressos em diferentes linguagens, propiciando diferentes 
experiências leitoras e compreensões da história. É importante que você explore 
esses recursos de modo a acrescentar outras experiências às leituras que foram 
feitas anteriormente

Abaixo listamos alguns vídeos de Ariano Suassuna ministrando suas aulas-espetá-
culo, em que é possível conhecer mais sobre o autor, suas experiências e vivências, 
seu contexto e seus posicionamentos e ideias. 

•  Aulas-espetáculo de Ariano Suassuna: 

https://www.youtube.com/watch?v=-f69eE_J7Jc&feature=youtu.be
(Acesso em 10 de agosto de 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=AXqWyMK_vQE
(Acesso em 10 de agosto de 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=aw_lZ6uTYtE
(Acesso em 10 de agosto de 2020)

Além disso, é bastante interessante conhecer um texto escrito por ele, “Ariano 
Suassuna por Ariano Suassuna”, originalmente publicado no Diário de Pernambuco.

•  Ariano Suassuna por Ariano Suassuna

http://www.blogletras.com/2014/07/ariano-suassuna-por-ariano-suassuna.html
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

Sua biografia, bibliografia e discursos de posse e recepção podem ser encontra-
dos no site da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em 3 de agosto 
de 1989, tornando-se o sexto ocupante da Cadeira nº 32.

https://www.youtube.com/watch?v=-f69eE_J7Jc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AXqWyMK_vQE
https://www.youtube.com/watch?v=aw_lZ6uTYtE
http://www.blogletras.com/2014/07/ariano-suassuna-por-ariano-suassuna.html
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•  Informações sobre Ariano Suassuna na ABL: 
https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

Com o intuito de trabalhar outros gêneros textuais, sugerimos uma notícia sobre 
seu falecimento, em 2014, e outra sobre os cinco anos de sua morte. Outras su-
gestões são uma crônica de Marcelino Freire escrita em homenagem ao autor — e 
a João Ubaldo —; algumas entrevistas realizadas com ele, “Ariano Suassuna: ‘o 
sertanejo, mesmo quando ri, pensa em sangue’”, publicada na Revista Manchete 
(RJ), em 1973, e “Ariano Suassuna: ‘Todo professor deve ter um pouco de ator’”, 
escrita por Paulo Araújo para a Nova Escola.

•  “Morre no Recife, aos 87 anos, o escritor Ariano Suassuna”
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/morre-no-recife-aos-87-
anos-o-escritor-ariano-suassuna.html
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

•  “Há cinco anos o Brasil perdia Ariano Suassuna”
https://www.oliberal.com/cultura/h%C3%A1-cinco-anos-o-brasil-perdia-
ariano-suassuna-1.175529
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

•  “Ariano e João Ubaldo chegam no céu”
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2014/07/Ariano-e-Joao-
Ubaldo-chegam-no-ceu-4560390.html
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

•  “Ariano Suassuna: ‘O sertanejo, mesmo quando ri, pensa em sangue’” (pp. 
146-151): 
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=004120&pag-
fis=137174
(Acesso em 03 de setembro de 2020)

•  “Ariano Suassuna: ‘Todo professor deve ter um pouco de ator’”
https://novaescola.org.br/conteudo/939/ariano-suassuna-todo-professor-deve-
ter-um-pouco-de-ator
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/morre-no-recife-aos-87-anos-o-escritor-ariano-suassuna.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/morre-no-recife-aos-87-anos-o-escritor-ariano-suassuna.html
https://www.oliberal.com/cultura/h%C3%A1-cinco-anos-o-brasil-perdia-ariano-suassuna-1.175529
https://www.oliberal.com/cultura/h%C3%A1-cinco-anos-o-brasil-perdia-ariano-suassuna-1.175529
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=004120&pagfis=137174
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=004120&pagfis=137174
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Ao trabalhar o livro, pode-se assistir a alguns trechos da peça teatral Farsa da Boa 
Preguiça, produzida pelo Grupo de Teatro Guará (PUC-GO). A Rede Globo também 
fez uma adaptação, dentro do Caso Especial, em 1995.

•  Farsa da Boa Preguiça — Grupo de Teatro Guará (GO):

https://www.youtube.com/watch?v=gs92sjgYTAk
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

Ariano Suassuna foi o idealizador do Movimento Armorial. Embora as ativida-
des não tratem especificamente desse tema, é importante compreendê-lo e, ao 
trabalhar a vida do autor, ter conhecimento sobre como surgiu o movimento, em 
todas as suas vertentes. Para isso, selecionamos um documentário e uma playlist 
de música armorial.

•  A música armorial, do experimental à fase arraial — documentário

https://www.youtube.com/watch?v=e7gh5EgIPGY&ab_channel=M%C3%BAsicaBoa
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

•   As músicas armoriais — playlist

https://radiobatuta.com.br/selecao/as-musicas-armoriais/
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

Por fim, para trabalhar a oralidade da literatura de cordel, trouxemos um canal no 
YouTube com textos em cordel narrados e ilustrados em estilo de xilogravura animada.

•  Canal Causos de Cordel

https://www.youtube.com/channel/UCzHPIGqsPuguYI2EiBNAflA
(Acesso em 3 de setembro de 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=gs92sjgYTAk
https://www.youtube.com/watch?v=e7gh5EgIPGY&ab_channel=M%C3%BAsicaBoa
https://radiobatuta.com.br/selecao/as-musicas-armoriais/
https://www.youtube.com/channel/UCzHPIGqsPuguYI2EiBNAflA
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em https://brasilescola.uol.com.br/redacao/o-texto-teatral.htm. Acesso em 19 de 
agosto de 2020.

https://www.todamateria.com.br/texto-teatral/
https://www.todamateria.com.br/texto-teatral/
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/o-texto-teatral.htm


32

F
A

R
S

A
 D

A
 B

O
A

 P
R

E
G

U
IÇ

A

Artigo disponível na internet que explica de forma didática o texto teatral. Nele, a 
autora aborda a semelhança com o texto narrativo a partir de características como 
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tema. A página Brasil Escola, em que o artigo está inserido, abrange conteúdos 
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através das novas tecnologias.
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alunos, levando-os a valorizar as obras dos diferentes estilos e relacioná-los com o 
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análise e interpretação em diversos tipos de textos; e produção textual, para de-
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PERINI, Mário A. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola Edi-
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omitidos pelas gramáticas tradicionais, considerando sua estrutura e funcionamen-
to para a comunicação em uma sociedade diversificada, repleta de diferenças cul-
turais, sociais e linguísticas. O livro é dedicado à língua falada constantemente pela 
maioria da população do país, a qual é bastante diferente da escrita padrão, apon-
tando para sua grande importância diante da realidade linguística brasileira.
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https://www.revistarap.com.br/rap-no-brasil/. Acesso em: 2 de setembro de 2020.
O artigo define o que é o rap, explicando de onde vem o nome e o que signifi-
ca; fala sobre sua origem e os caminhos que percorreu e ainda percorre; e conta 
a história do estilo musical no Brasil. Para isso, aborda os primeiros shows e os 
principais rappers brasileiros, apontando São Paulo como seu berço. Além disso, 
o texto expõe que o rap nacional é comumente mesclado a outros estilos musicais 
e fala tanto sobre tragédias ou problemas vividos quanto sobre a realidade que 
muitas pessoas vivem atualmente. Revista Rap é uma página jornalística que trata 
do universo do rap e Hip Hop, com notícias e informações sobre a cultura, o rap 
nacional e internacional, moda e estilo de vida dos rappers.

RUA, João et al. Para ensinar Geografia. Rio de Janeiro: Access Editora, 1993.
Livro que auxilia professores a tornar as aulas de Geografia mais interessantes, 
úteis e prazerosas, tanto para o docente quanto para os estudantes. Apresenta 
uma proposta de renovação metodológica, com exemplos práticos, que permitem 
a construção de um raciocínio crítico e reflexivo durante o trabalho cotidiano com 
a disciplina nas escolas. O material é destinado aos professores que queiram “fazer 
Geografia” em conjunto com os alunos, por meio de formas eficazes de execução 
dos conteúdos dos currículos escolares.

SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Currículo do Estado de São 
Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias. São Paulo: SEE, 2010. Coordenação ge-
ral: Maria Inês Fini; Coordenação de área: Paulo Miceli.
Documento elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que 
possui um conjunto de ações, projetos, planejamentos, avaliações e documentos 
com orientações pedagógicas para apoiar as escolas e os professores. O currículo 
proposto pretende que todos os alunos em idade de escolarização possam fazer 
o mesmo percurso de aprendizagem nas disciplinas básicas. Por isso, o material 
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https://www.revistarap.com.br/rap-no-brasil/
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que se espera do estudante em cada ano escolar, definindo as metas que os alunos 

têm direito a alcançar nas disciplinas. 

PARANÁ. Secretaria da Educação do Paraná. Gêneros teatrais. Disponível em 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=199. 

Acesso em 31 de agosto de 2020.

O artigo aborda os gêneros teatrais, isto é, tragédia, comédia e farsa, explican-

do de forma resumida cada um deles e fornecendo vídeos que os exemplificam 

e trazem mais informações sobre cada um dos gêneros. A página da Secretaria 

da Educação do Estado do Paraná, Portal Dia a Dia Educação, é formada por 

professores das diversas áreas do conhecimento e possui conteúdo educativo que 

serve de apoio a alunos e professores sobre temas como cinema, dança, música, 

artes e teatro, bem como sobre várias disciplinas da Educação Básica; sugestões 

de atividades complementares; notícias; e material legislativo. 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=199
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