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CARTA AO PROFESSOR
É com prazer que a Edipass apresenta este Material Digital do Professor para a obra
O Sedutor do Sertão. Trata-se de uma proposta que visa contribuir 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 competências 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 comunicação 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).1
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 decifrar 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 O Sedutor do

Sertão como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura em

sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia comentada para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando 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.
1 LOMAS, Carlos; SOUSA, Maria de Lourdes D. O valor das palavras (II): Gramática, literatura e cultura de massas na aula. Porto: Edições Asa, 2006.
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Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na condição
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 matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes na sociedade em que vivemos.
Edipass

APRESENTAÇÃO

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 em que passa boa parte da sua infância, primeiro na fazenda “Acauhan” e, depois, em Taperoá — município aonde
se desenrola a ação de quase todas as suas histórias —, aonde entra em contato
com a arte e os espetáculos populares do Nordeste.
O autor fez seus estudos e carreira no Recife/PE, cidade na qual o seu trabalho
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AUTORES E OBRA

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 literatura 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 universidades, lecionou em disciplinas ligadas à arte e à cultura brasileira. O
escritor também ministrou, por todo país, “aulas-espetáculo”. Atuou, ainda, como
Secretário de Cultura de Pernambuco e Secretário de Educação e Cultura do Recife. Doutor Honoris Causa em diversas universidades do país, Suassuna também foi
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
seu pai e atuando como diretor de arte em algumas delas. Sob sua coordenação
artística, 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 Suassuna.
Suas obras — a maioria pinturas — são permeadas pelo sagrado: cruzes, terços, ex-votos, muitas representações de Nossa Senhora e Cristo crucificado.
Inicialmente pensado como roteiro para cinema, O Sedutor do Sertão: ou O

Grande Golpe da Mulher e da Malvada, faz parte de uma trilogia, com A Pedra do

Reino e Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. O romance enfatiza o
viés político da época em que foi escrito, atenuado pelo herói pícaro e burlesco que
o protagoniza. A veia cômica, preponderante na história, suaviza os acontecimentos
do Brasil de 1930 — em muitos aspectos, semelhante ao Brasil que conhecemos de
9
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outras épocas e ao de agora, com suas contradições e extremismos — e do estado
da Paraíba.
Malaquias Pavão, um quase anti-herói construído com muito humor, conquista o
leitor a partir da descrição de um narrador gaiato, que pouco interfere na atuação
de seus personagens. O autor se serve, ainda, do cordel nordestino na pontuação
do enredo repleto de matéria mítica, herança conhecida e de amplo domínio de
Ariano Suassuna. Assim, a obra convida o leitor à visão de um Brasil profundo, em
cenas divertidíssimas que mesclam comicidade e drama.

POR QUE LER ESTE LIVRO NO ENSINO MÉDIO
O Sedutor do Sertão, escrito na década de 1960, narra uma história que se passa
em 1930 e, ainda assim, os temas que a obra aborda são de grande importância e
permanecem atuais, tais como disputas políticas, desigualdades sociais e de gênero.
Além disso, possui elementos da cultura popular nordestina e do folclore brasileiro e
conta parte da história do estado da Paraíba, pouquíssimo explorada nas disciplinas
do ensino básico, que, junto às ilustrações inspiradas na xilogravura — na capa e no
decorrer do livro —, apresentam ao aluno a literatura de cordel.
A importância da obra de Ariano Suassuna é justificada, também, por ser, ao
mesmo tempo, um romance heroico e picaresco, em que se fundem no protagonista as características tradicionalmente atribuídas ao herói. A obra apresenta
influência do Romanceiro Popular Nordestino, conjunto de músicas e poesias,
que faz parte do imaginário local e se difunde ao longo dos tempos, criando a literatura popular nordestina de tradição oral, elemento importante no Movimento
Armorial idealizado por Suassuna e, sobretudo, da literatura de cordel. O trabalho com esse gênero é muito relevante, uma vez que as orientações curriculares
do MEC (BRASIL, 2006) expressam que:

supõe-se que os alunos que ingressam no ensino médio já estejam
preparados para a leitura de textos mais complexos da cultura literária, 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 contexto cultural menos ou mais urbano em que tais gêneros se produzem
na sociedade.

10

O pano de fundo enfatiza o viés político da época na Paraíba e que continua a se
repetir no Brasil de hoje. A comicidade é uma estratégia de composição utilizada
por Ariano Suassuna, compondo teor crítico na representação da luta política ocorestado e o governador João Pessoa. O recurso ameniza os sofrimentos e angústias
aos quais, fatalmente, nos levam toda e qualquer forma de radicalismo político. Tal
discussão é muito necessária na formação cidadã e ética do jovem, para que ele aja
coletivamente com autonomia pessoal e política, bem como com responsabilidade
“ao tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2018, p. 267).
Outro ponto é a atividade exercida pelo protagonista — um “anti-herói” astuto
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rida durante a chamada Guerra da Princesa, entre o líder de um dos municípios do

e sem caráter, característica usada na maior parte das situações risíveis e, quase
sempre, como defesa diante da opressão das autoridades ou da burguesia, tão
criticada pelo autor —, que contrabandeia bebida alcoólica durante a Lei Seca
na Paraíba e vive a fazer trapaças para conseguir dinheiro. Podem ser traçadas as
semelhanças com a venda e o tráfico de drogas ilícitas na atualidade e outras atividades criminosas, tidas como uma forma fácil de obtenção de lucro, bens e status.
É possível guiar os alunos a, utilizando-se das diferentes linguagens, analisar
o contexto da obra e da própria vivência; interpretar as situações, ações e consequências; refletir sobre os princípios éticos e morais; e propor atitudes responsáveis diante dos desafios de sua comunidade e da sociedade em geral. Ao
abordar um tema tão recorrente na vida do estudante e que afeta muitos, tem-se
o intuito de demonstrar que a obra retrata uma parte da realidade, atenuando,
através da comicidade, o que é, na verdade, uma realidade muito penosa e difícil. Qualquer envolvimento com atos criminais, afinal, pode resultar em detenção, reclusão e desvio ou interrupção dos estudos, bem como de projetos de vida
presentes e futuros.
Questões também de grande importância no trabalho com a obra são a objetificação, dominação e desvalorização da mulher, bem como a violência contra
ela, causas do machismo ainda tão presente na sociedade, visto que o título, O
Sedutor do Sertão: ou o Grande Golpe da Mulher e da Malvada, já revela que

a mulher é a “recompensa” do golpe que será aplicado. Portanto, de modo a
conscientizar os alunos sobre as desigualdades que atingem as mulheres de seu
convívio e, no caso das alunas, a si mesmas, sua leitura promove o diálogo e acolhimento das diversidades, para que, por meio das artes, sejam levados a construir
soluções para o tema.
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O SEDUTOR DO SERTÃO: OU O GRANDE GOLPE
DA MULHER E DA MALVADA

PROPOSTA DE ATIVIDADES I: LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTAÇÃO
O trabalho com a leitura do livro de Ariano Suassuna abrange temas políticos, antropológicos e sociológicos, sendo possível apresentar sua relação com o mundo
em que o aluno está inserido, como os diferentes estilos de vida nas cidades
brasileiras; a vida das populações negras no Brasil; o empoderamento feminino; as diversidades; as desigualdades sociais; a opressão das autoridades; e as
consequências de atividades ilícitas. Além disso, o livro permite atividades que
trabalhem os gêneros textuais e literários e as manifestações populares brasileiras, através do conhecimento prévio linguístico e textual. Os alunos são levados
a fazer análises e reflexões críticas em produções escritas e orais, para que desenvolvam suas capacidades argumentativas.

ATIVIDADE PRÉ-LEITURA
Antes de apresentar aos alunos o livro a ser lido, é importante levantar seus conhecimentos prévios sobre o gênero romance; o autor e suas obras; o contexto em que
esta obra está inserida; e o gênero literário em que se baseia, a literatura de cordel.
Toda a atividade prévia deve ser realizada oralmente, visando ao desenvolvimento
da capacidade argumentativa dos estudantes.
Portanto, questione os alunos a respeito de suas preferências literárias, se gostam
de romances ou já leram um. É possível que grande parte associe o gênero a histórias de amor, românticas, em livros e filmes. Pergunte, então, quem gosta de histórias com heróis, vilões, aventuras — fantásticas ou realistas — e conflitos. É provável
que muitos alunos se manifestem de maneira positiva. Fale, então, sobre as características do gênero textual romance, apontando que se trata de uma longa narrativa
em prosa estruturada em capítulos, que apresenta fatos em uma sequência de causa
e efeito, composta por personagens, tempo, lugar, conflito e narrador, elementos
básicos do gênero. Em seguida, retome o questionamento sobre quem gosta ou já
leu um romance. Sutilmente, guie-os a terem iniciativa e comentarem quais livros já
leram, quais são seus preferidos, quais recomendam, entre outros apontamentos.
Então, apresente um trecho do texto de Carlos Newton Júnior, “Romance Heroico
e Picaresco”,2 que aborda este assunto, explicando a existência do romance épico
2 O texto encontra-se neste manual na p. 26.
12
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e cavalariano, mas também humorístico, em que o protagonista tem tanto as características tradicionalmente atribuídas ao “herói” — beleza física, força, coragem,
destreza com as armas, capacidade de liderança etc. — quanto àquelas relacionadas
ao “anti-herói” — astúcia, individualismo e falta de caráter —, sem que suas “más
qualidades” interfiram na simpatia do leitor pelo personagem.
Na sequência, leve para a sala de aula o trailer do filme O auto da Compadecida, de 2000. Peça que se atentem ao autor da obra em que o filme foi baseado e
aguarde os próprios alunos manifestarem já terem assistido ao longa-metragem,
de forma que gere um diálogo sobre suas impressões acerca da história. Se nenhum o fizer, questione 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 comicidade, a presença da religião católica, as marcas da cultura,
fala e costumes nordestinos, assim como do folclore brasileiro, a existência de um
herói “anti-herói”, entre outras, típicas de Ariano Suassuna e que se assemelham
a O Sedutor do Sertão.
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 folhetos de cordel e sugira que observem o estilo textual com versos e rimas e as ilustrações em xilogravura. Depois, dê
a eles autonomia e liberdade para pesquisarem, em livros ou na internet, outros
exemplos de folhetos, características da literatura de cordel, autores etc. Dentre
os folhetos pesquisados, peça para que selecionem aqueles que mais se aproximam da obra em questão, apresentem ao grupo e, então, apontem semelhanças e
diferenças entre esse romance e o cordel escolhido, a partir da apresentação feita
pelo professor.
Sugestões de referências complementares
É possível encontrar material e mais explicações sobre a obra no texto de Carlos
Newton Júnior, “Romance Heroico e Picaresco”.3
Além disso, 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 apresentado, pois possui muitas características que devem ser apontadas pelos alunos. O trailer
tem interpretação em LIBRAS e narração audiovisual, para atender à acessibilidade.
3 O texto encontra-se neste manual, na p. 26.
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• Trailer O auto da Compadecida divulgado pelo Canal Cinema da Fundação
Joaquim Nabuco:
https://www.youtube.com/watch?v=h_0j6ZOlBYU
(Acesso em 21 de agosto 2020.)
Para trabalhar os folhetos de cordel, diversos exemplos podem ser encontrados
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 em livrarias,
sebos, lojas que vendem produtos nordestinos ou nas próprias ruas do Nordeste
folhetos já impressos.
• Mundo Cordel:
https://mundocordel.com/
(Acesso em 21 de agosto de 2020.)
• Câmara Brasileira de Jovens Escritores:
http://camarabrasileira.com.br/cordel.htm
(Acesso em 21 de agosto de 2020.)

ATIVIDADE DURANTE A LEITURA
Trabalhe com os alunos duas questões presentes na obra, revelados já no título O
Sedutor do Sertão: ou o Golpe da Mulher e da Malvada, que ainda têm muito
impacto na vida dos jovens: o tráfico de substâncias ilícitas e o sexismo. Para isso,
nas aulas ministradas em paralelo à leitura dos alunos, comece a inserir os assuntos,
oriente-os a identificar no texto os trechos em que há menção sobre isso e anote-os
em uma folha separada, com indicação de página, a fim de contribuir para uma discussão em sala de aula, que culminará na produção de uma dissertação.
Esta atividade promove a leitura e produção escrita dos alunos, com o intuito
de levá-los a analisar, refletir criticamente e problematizar questões de sua comunidade, sendo capazes de acolher as diversidades e singularidades, compreender
valores de ética, liberdade e justiça social e desenvolver uma ampla visão de mundo para tomar decisões e agir com autonomia e responsabilidade.
É importante ressaltar que há questões delicadas que são abordadas no livro,
como o uso de bebidas alcóolicas pelo personagem principal, por exemplo, que
precisam ser contextualizadas e dialogadas com os alunos. São jovens que estão
no Ensino Médio e entendemos que nessa faixa etária muitos deles já entraram
14
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em contato com questões dessa natureza, seja em casa, na escola, seja em sua
vida social. Nesse sentido, cabe ao professor trazer informações a respeito das
leis do país que regem o uso desse tipo de produto, por exemplo, comparando à
regulação inexistente na época em que se passa a história. Ao abrir espaço para
o diálogo a respeito desse assunto, o professor possibilita não só que os alunos
tenham acesso às informações objetivas sobre ele, como conheçam diferentes
pontos de vista, e aprendam a construir sua opinião a respeito, bem como a elaborar seus argumentos em uma discussão desse tipo.
Como afirma a educadora Monique Deheinzelin, no livro Estatuto da criança e
do adolescente comentado, de 2013, quando comenta o artigo 79 do ECA, que
diz respeito à proibição da veiculação de bebidas alcóolicas, tabaco, armas etc.,
em revistas destinadas a esse público, é fundamental que as crianças e jovens conheçam e compreendam o mundo adulto, desde que recebam referências e parâmetros éticos em suas famílias e também na escola. Só assim poderão construir sua
própria visão de mundo:

Se na vida familiar e social a criança encontra parâmetros éticos, em
que os indivíduos são vistos e respeitados em toda sua abissal complexidade, e atendendo ao mesmo tempo a normas mínimas de convívio
social, respeitando-se as necessidades de moralidade autônoma dos
indivíduos, essa criança irá, pouco a pouco, construindo uma compreensão do mundo generosa e aprofundada. (DEHEINZELIN, 2013, s/p)

Em seguida, solicite aos alunos que selecionem duas reportagens que contenham dados e informações atualizadas sobre os temas abordados, no Brasil e no
estado e cidade em que estão, tais como números, estatísticas, infográficos etc.
Então, de forma a fazer com que os alunos compreendam e processem a opinião
dos outros com abertura, ponderação e respeito, gere um diálogo em que eles
devem dar suas impressões sobre os atos e suas consequências. Questione se o
contexto justifica as ações e se eles compreendem que a atividade de contrabando
e a violência contra a mulher são resultados das desigualdades e da construção
de uma sociedade em que apenas a elite masculina tem o poder. Guie-os a uma
discussão oral com os colegas, pedindo que utilizem suas leituras, pesquisas, vivências e experiências como dados para construir sua argumentação.
15
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Quando o assunto for o contrabando da bebida alcoólica e o tráfico de drogas,
trabalhe o que decorre deles, como roubos, furtos e homicídios causados por dívidas ou guerra entre traficantes; a criminalização das drogas; a função das autoridades e o modo como agem perante a situação e com os mais pobres; as outras
atividades ilegais que estão ligadas a isso; e, principalmente, seu impacto na evasão escolar. Ao falarem sobre agressão, assédio, feminicídio, desvalorização e desigualdade feminina, oriente-os a dar voz a quem está dentro dessa realidade: as
colegas. É importante levar os alunos, no geral, a reconhecerem atitudes sexistas
que estão enraizadas na sociedade e perceber tais atitudes nos colegas, amigos,
familiares ou quaisquer outros conhecidos. Os alunos, neste momento, devem observar a importância da escola em sua formação cidadã e ética, seu aprimoramento
como pessoa responsável e seu preparo para a continuidade do estudo e inserção
no mundo do trabalho.
Sobre o contrabando ilícito de bebida alcoólica, alguns trechos relevantes que poderão ser destacados pelos alunos e, caso não sejam, podem ser mostrados a eles:

(...) Malaquias Pavão, raizeiro, vendedor de folhetos, de raízes, xaropes
e garrafadas — coisa que fazia às claras porque eram atividades que
não pagavam imposto —; e aguardenteiro, contrabandista, cambiteiro,
vendedor de cachaça sem selo — o que fazia escondido, segundo dizia,
“para não entrar em choque com as autoridades constituídas”. (p. 20)
— Não tem jeito não, o negócio é vender mesmo no Sertão: lá, a
vigilância é menor, e, além disso, a cachaça do Brejo é mais valorizada. (p. 89)
— Agora, de uma vez só, eu vou enriquecer [...] A gente vai a Alagoa
Grande, paga ao mestre essa cachaça que vendemos agora e pega
outra partida. Essa partida, que vai ser a maior de todas, a gente não
paga a ele, porque não voltamos lá nunca mais. Assim, tudo que aparecer é lucro, e lucro líquido. Você já pensou na fortuna que vamos
ganhar? Você viu o que o cangaceiro disse: “Ah uma cachaça dessa lá
em Princesa!” Eles estão cercados pela Polícia, não veem cachaça há
muito tempo. Se a gente chegar lá com um estoque, vamos vender
por uma fortuna. (p. 120)
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Em relação à objetificação da mulher, ao machismo e à violência, há alguns momentos importantes que poderão ser selecionados pelos alunos e, caso não sejam,
podem ser comentados por você:

— Patrão, aqui não tem mulher não, só tem valente! — disse Miguel.
(p. 224)
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— Eu prefiro Maria Cascalha, tenho a maior sede naquela dona!
— Pois fique com ela, aquele urubu de novena! Minha paixão é mesmo
Silviana! Eu ainda me desgraço por causa dessa garça, dessa veada de
olhos verdes, dessa eguinha branca das crinas castanhas! (p. 72)

— Eu não sou casado com ela, nem no civil nem no religioso! Nem o
coronel, também. O pai de Silviana deu ela ao coronel. Ele nunca se
casou com ela não. Era amigado! Eu passei, fiquei com pena porque
ele maltratava ela, carreguei, mas nunca me casei não. (p. 245)

Então, a partir do que estão absorvendo da leitura, de suas anotações e do diálogo em sala de aula, instrua-os a redigir uma dissertação sobre um dos dois temas,
utilizando os trechos selecionados como citações e geradores de análise crítica.
Sugestões de referências complementares
Para ter subsídios ao trabalhar o tráfico de drogas no Brasil e os problemas de violência contra a mulher, procure por textos, notícias e infográficos com dados atualizados e que sejam tanto sobre o país quanto sobre o estado e a cidade em que os
alunos estão. Além disso, apresente a eles as leis que criminalizam tais atos.
• Sobre o tráfico de drogas no Brasil:
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/736872539/o-traficode-drogas-e-o-grande-problema-do-brasil#:~:text=E%20mais%2C%20as%20
chacinas%20di%C3%A1rias,guerra%E2%80%9D%20ao%20tr%C3%A1fico%20
de%20drogas.
(Acesso em 28 de agosto de 2020.)
• Notícia de junho de 2020 sobre o balanço e ação do governo no combate ao
tráfico de drogas:
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https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/06/governodivulga-balanco-sobre-apreensao-de-drogas-e-combate-ao-trafico-no-pais
(Acesso em 01 de setembro de 2020.)
• Lei Nº 11.343/2006 sobre o tráfico de drogas:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
(Acesso em 01 de setembro de 2020.)
• Lei nº 11.340/2006 sobre a violência doméstica:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
(Acesso em 01 de setembro de 2020.)
Acerca da violência doméstica e das questões que a abrangem, é importante considerar a página do Instituto Maria da Penha, em que é possível encontrar diversas
informações que servirão de complemento e apoio para a atividade, como leis, conceitos e formas de se obter ajuda.
• Tipos de violência:
https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html
(Acesso em 01 de setembro de 2020.)
• Website do Instituto Maria da Penha:
https://www.institutomariadapenha.org.br/
(Acesso em 01 de setembro de 2020.)

ATIVIDADE PÓS-LEITURA
Depois da leitura de O Sedutor do Sertão, os alunos produzirão um folheto de cordel seguindo os conceitos da contranarrativa, isto é, uma narrativa que vai se opor
ao senso predominante, a partir dos temas tratados na atividade durante a leitura do
livro — tráfico de drogas e sexismo.
Conforme vamos sugerir a seguir, nas atividades interdisciplinares, os alunos escolherão títulos de cordel durante a leitura, preparando em seguida uma ilustração aos
moldes da técnica de xilogravura. Para maior integração das atividades, aqui alunos
deverão redigir à mão uma poesia em cordel que desconstrua “narrativas comuns
de discriminação e intolerância, [...] focando no diálogo, na igualdade, no respeito
às diferenças e na liberdade” (SAFERLAB, s/d, s/p).
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
18
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rítmica ou melódica” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013) — de seis ou sete versos com
redondilhas maiores (versos com sete sílabas) e rimas em versos alternados.
Oriente-os a utilizar dados e humor; a não fazer uso de xingamentos nem palavrões; a ter empatia, sensibilidade e humanidade, compreendendo as dificuldades
e os pontos de vista dos envolvidos no tema; a não reproduzir qualquer tipo de
discriminação; a ser generoso e gentil; a não oprimir, diminuir ou menosprezar as
minorias; e a ir ao encontro da justiça social, promovendo a igualdade. Na sequência, a xilogravura que fizeram deve ser incorporada como capa do cordel, a fim de
formar um folheto.
Depois, pendure todos os folhetos dos alunos em uma corda fina ou em um barbante, explicando que essa forma de expor os trabalhos dá o nome ao gênero literário: literatura de cordel. Em seguida, peça para cada aluno proclamar suas poesias.
Aqueles que não se sentirem confortáveis, ou não conseguirem memorizar, podem
ler seu folheto em voz alta.
Sugestões de referências complementares
Para explicar sobre o que é uma contranarrativa e como construí-la, a SaferLab tem
um guia que traz todas as informações necessárias e pode ser inclusive apresentado
ao aluno em sala de aula.
• Guia “Tool Box: Crie sua Contranarrativa” da SaferLab:
http://saferlab.org.br/guia.pdf
(Acesso em 27 de agosto de 2020.)
• Website SaferLab:
http://saferlab.org.br/
(Acesso em 27 de agosto 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.)
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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 argumentação em diálogo com
as atividades de Língua Portuguesa. Dessa forma, faz-se importante o trabalho
com a contextualização histórica e política do Brasil e da Paraíba, as artes populares e a educação financeira.

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR PRÉ-LEITURA: LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA
Para a compreensão do contexto da narrativa, é necessário trabalhar com os alunos a história do estado da Paraíba, abordando questões políticas, religiosas e
sociais, bem como a Lei Seca. Levar esse conhecimento prévio faz com que eles
tenham uma melhor compreensão do que motiva as ações e os conflitos da obra.
A história de O Sedutor do Sertão se passa em 1930, na Paraíba, durante a chamada Guerra de Princesa, quando os Sertanejos, sob a liderança do Coronel José
Pereira Lima, líder político do município de Princesa (atualmente Princesa Isabel),
se insurgiram contra o governo de João Pessoa. Como pode ser visto no texto
de Carlos Newton Júnior, “Romance Heroico e Picaresco”,4 o livro não apenas foi
dedicado a Euclydes da Cunha, como a ideia inicial partiu de Os Sertões. Na obra,
descobrimos que a aguardente era proibida em Canudos e bebê-la era considerado um “delito sério”.
A família de Ariano Suassuna viveu intensamente esse período histórico da Paraíba.
Aproveite esse gancho para explicar sobre a forma de governo, os governadores e a
disputa política da época, a mudança de nome da capital do estado e outros acontecimentos relevantes no estado antes, durante e depois da década de 1930, associando
aos fatos da vida de Suassuna. Por exemplo:
• 1927 — Ariano nasce no Palácio do Governo, pois seu pai exercia, à época, o
cargo de presidente da Paraíba, o que equivale ao atual cargo de governador.
• 1928 — A 22 de outubro, terminado o seu mandato, João Suassuna passa o
cargo de presidente a João Pessoa.
• 1929 — Iniciam-se, na Paraíba, as dissensões políticas que antecedem a Revolução de 1930.
4 O texto encontra-se neste manual, na p. 26.
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• 1930 — Começa a luta armada na Paraíba. O coronel José Pereira Lima, líder político do município de Princesa e aliado de João Suassuna, declara a
independência do seu município, que passa a se chamar Território Livre de
Princesa, resistindo às investidas das tropas de João Pessoa. A 26 de julho,
o presidente João Pessoa, que se encontrava no Recife, é assassinado por
João Dantas. Entre os dias 3 e 4, rebenta a Revolução de 30, na Paraíba. A
6 de outubro, João Dantas é assassinado na Casa de Detenção do Recife. A
9 de outubro, João Suassuna, então deputado federal, que viajara ao Rio de
Janeiro em busca de apoio junto à Câmara dos Deputados, defendendo-se
da injusta acusação de ser cúmplice no assassinato de João Pessoa, é por sua
vez assassinado, aos 44 anos de idade, na Rua do Riachuelo, por um pistoleiro de aluguel, a mando da família Pessoa.
Para isso, inicialmente, oriente os alunos a fazerem uma pesquisa sobre a história da Paraíba até os dias atuais, selecionar pelo menos três acontecimentos que
julgam importantes e, no próprio caderno, sintetizá-los. A fim de levar o aluno
a desenvolver “estratégias de busca e curadoria para acessar informações junto
a uma ampla variedade de fontes” (Movimento pela base, 2018) e respeitar “as
normas de citação e os direitos de propriedade intelectual e privacidade” (Ibid.),
bem como a fazer conexões significativas e sintetizar as informações das diferentes
fontes de pesquisa, devem constar data, nome/título, uma breve explicação com
suas próprias palavras sobre o ocorrido e a fonte de onde a informação foi retirada.
Por exemplo:
• 1928 — Fim do mandato de Suassuna: o então governador da Paraíba, João
Suassuna, termina seu mandato (NEWTON JÚNIOR, Carlos. Cronologia de
Ariano Suassuna. In: SUASSUNA, Ariano. O Sedutor do Sertão: ou o Grande
Golpe da Mulher e da Malvada. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020).
Então, faça um traço em toda a extensão da lousa em determinado ponto, coloque um risco, escreva “1930 — Guerra da Princesa” e explique rapidamente o
que foi a Revolução de 1930 na Paraíba. Na sequência, solicite que algum aluno
vá até a lousa e coloque outro fato histórico, da mesma maneira que você fez, e
leia a síntese produzida. Se muitos alunos tiverem pesquisado o mesmo fato, peça
que, em algum canto da lousa, eles anotem o ano e o nome/título que deram para
aquele momento e, também, leiam sua síntese para os colegas. Ao fim, verifique
se todos os acontecimentos importantes foram apontados e, caso não tenham
sido, inclua-os na linha do tempo criada.
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Sugestões de referências complementares
Busque no livro didático de História subsídios para explicar sobre história da Paraíba. Se não constar ou se o conteúdo for muito conciso, o Portal da Polícia Militar
do estado tem um documento que a aborda, 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/historia
(Acesso em 24 de agosto de 2020.)
• Sobre a Guerra da Princesa:
http://www.jmsfarias.com.br/princesa.htm
(Acesso em 01 de setembro de 2020.)
Além disso, é possível encontrar material e mais informações sobre a história do
estado no texto de Carlos Newton Júnior, “Romance Heroico e Picaresco”, disponível neste manual na p. 26.

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR DURANTE A LEITURA: LÍNGUA PORTUGUESA E ARTES
Durante a leitura da obra, os alunos poderão observar a presença de ilustrações que
se completam mutuamente e trazem para a sua realidade os folhetos de cordel, caracterizados pela presença de xilogravuras. Tais ilustrações apresentam a obra e cada
um dos seus atos e contribuem para a narrativa, retratando “o imaginário da cultura
popular a partir de temáticas religiosas, políticas e até eróticas”. (RODRIGUES, 2016)
Pergunte aos alunos como eles acham que essas ilustrações foram feitas. Possivelmente, alguns dirão que foram utilizadas técnicas digitais e desenho a lápis,
caneta ou caneta digitalizadora. Deixe que eles exponham todas as formas artísticas que conhecem para, então, introduzir o conceito e a técnica da xilogravura.
Leve para a sala de aula exemplos de xilogravura e explique que já viram isso nos
folhetos apresentados na aula de Língua Portuguesa.
Em seguida, instrua-os a, durante a leitura do livro, anotar em uma folha à parte os
títulos dos folhetos de cordel que Malaquias vende. Depois, eles devem selecionar
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Sugestões de referências complementares
Para dar apoio e complementar a atividade, o artigo “Xilogravura Nordestina: o
Encontro do Tradicional e do Contemporâneo”, escrito por Zilah Rodrigues na
página da internet Follow the Colours, apresenta conceitos, características e a
história da técnica de xilogravura, bem como traz exemplos da arte e de artistas.
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o que mais os agrada para se basear; e escolher uma ilustração do livro para realizar
uma releitura, a qual será feita com bandejas de isopor de embalagem. Essa é uma
forma de reutilizar os produtos descartados nos ambientes de seu convívio, incluindo
casa e escola, promovendo o compromisso com a sustentabilidade e tornando-se
agente de mudanças. A partir disso, os alunos vão criar no material uma ilustração
que represente suas escolhas e aplicar a técnica em uma folha.

• Xilogravura Nordestina: o Encontro do Tradicional e do Contemporâneo:
https://followthecolours.com.br/art-attack/xilogravura-nordestina/
(Acesso em 24 de agosto de 2020.)

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR PÓS-LEITURA: LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA
Por se passar na década de 1930, a moeda utilizada nas transações da história é diferente da que usamos hoje em dia. A compreensão do sistema monetário é muito
importante para o empreendedorismo pessoal, vinculado ao projeto de vida dos
alunos bem como para uma inserção crítica e consciente no mundo atual. Por isso,
o trabalho com a educação financeira é relevante e abrangido pela BNCC:

Cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a
abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida
humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas,
destacam-se: [...] educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. (BRASIL, 2018, pp. 19-20)
23

O SEDUTOR DO SERTÃO: OU O GRANDE GOLPE
DA MULHER E DA MALVADA

Assim, aborde a necessidade do dinheiro para comprarmos o que queremos e,
principalmente, o que necessitamos. Questione-os sobre o valor das coisas que
consomem diariamente, se fazem compras para casa e têm noção do preço dos
produtos, o que fazem para economizar e o que consideram caro ou barato. Pergunte, então, sobre as antigas moedas do Brasil, peça que digam quais conhecem,
por que não são mais as mesmas e se eles acham que as atuais possuem o mesmo
valor. Provavelmente, poucos saberão do que se trata o último questionamento.
Por isso, traga a eles conceitos da matemática financeira e explique sobre a nossa
relação com o dinheiro, custos e lucros, taxas de juros, inflação, poder de compra
e reforma monetária.
Na sequência trabalhe com os alunos a moeda utilizada no livro. Inicialmente,
peça que digam qual o nome do dinheiro que os personagens utilizam. É possível
que digam “réis”, “mil-réis”, “contos” e “tostão”, então instrua-os a buscar no texto
tanto os valores quanto o que foi comprado ou negociado com o dinheiro e solicite
que digam se o personagem pagou muito ou pouco por aquele produto e por quê.
Então, demonstre como deve ser feita a equivalência com Real e oriente-os a
fazer a conversão de todos os preços mencionados. Em seguida, peça novamente
que digam se o personagem pagou muito ou pouco pelo produto e deixe que, a
partir dos conceitos apresentados de inflação e poder de compra, eles cheguem
às próprias conclusões.
Sugestões de referências complementares
Para dar apoio e complementar a atividade, o website Moedas do Brasil traz a história das moedas e da reforma monetária no Brasil, explica sobre suas equivalências e, ainda, possui um catálogo, em que é possível encontrar informações sobre
vários tipos de moeda.
• Moedas do Brasil:
http://www.moedasdobrasil.com.br/
(Acesso em 24 de agosto de 2020.)
• Sobre as reformas monetárias:
http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/reformas.asp
(Acesso em 24 de agosto de 2020.)
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seja das outras disciplinas, há alguns vídeos de Ariano Suassuna ministrando suas
aulas-espetáculo, em que é possível conhecer mais sobre o autor, suas experiências
e vivências, seu contexto e seus posicionamentos e ideias. Há ainda um texto escrito
por ele, “Ariano Suassuna por Ariano Suassuna”, originalmente publicado no Diário
de Pernambuco. Além disso, disponibilizamos a seguir o texto “Romance Heroico e
Picaresco”, de Carlos Newton Júnior, o qual aprofunda os conhecimentos de história
da Paraíba e de contextualização da obra.
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Para servir de complemento em todas as atividades, seja de Língua Portuguesa,

• 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=aw_lZ6uTYtE
(Acesso em 10 de agosto de 2020.)
• Ariano Suassuna por Ariano Suassuna
http://www.blogletras.com/2014/07/ariano-suassuna-por-ariano-suassuna.html
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
• Texto “Romance Heroico e Picaresco”, de Carlos Newton Júnior
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Romance Heroico e Picaresco
Carlos Newton Júnior
Em meados de 1960, inteiramente envolvido no processo de criação do Romance
d’A Pedra do Reino (iniciado em 1958 e concluído em 1970), Ariano Suassuna foi
convidado a pensar uma história para ser levada às telas do cinema. Foi assim que
escreveu, em menos de um mês, de 7 a 30 de março de 1966, O Sedutor do Sertão
ou O Grande Golpe da Mulher e da Malvada.
Para tanto, lançou mão de personagens, episódios e cenas já esboçados e até mesmo definidos para a trilogia Quaderna, o Decifrador, da qual A Pedra do Reino seria
o primeiro volume. O filme terminou não se realizando e a trilogia ficou inacabada,
transformando-se A Pedra do Reino, com o tempo, numa introdução ao Romance de
Dom Pantero no Palco dos Pecadores (2017), de modo que O Sedutor do Sertão foi
parar na gaveta dos textos inéditos, sendo agora publicado pela primeira vez, mais
de meio século depois.
Muito embora as quatro primeiras páginas do datiloscrito original contenham
informações típicas de um roteiro de cinema, especificando, entre outras coisas,
os letreiros de abertura, com o título do filme sobre uma bandeira e os créditos sobre mantos usados nas costas por cavaleiros, a história não foi escrita na forma de
roteiro, mas de modo a ser facilmente roteirizada — trabalho que ficaria a cargo,
muito provavelmente, do diretor e roteirista Luís Paulino dos Santos.5
Se usássemos o confortável critério estético que diferencia um romance de uma
novela pelo predomínio do elemento psicológico sobre a ação, no primeiro caso,
e o inverso, no segundo, O Sedutor do Sertão seria antes uma novela do que um
romance. Ora, a intenção de se fazer um filme tinha necessariamente que levar o
texto para os caminhos da ação (e o cinema sempre foi considerado, por Suassuna,
uma arte épica por natureza).
Assim, o narrador onisciente de O Sedutor do Sertão limita-se, quase sempre,
à descrição das cenas, por sua vez enriquecidas pela extensão bem maior dos
diálogos, praticamente sem se ater a incursões introspectivas pela psicologia
5 Em depoimento de 1979, publicado pelo pesquisador José Marinho, outro diretor de
cinema, Linduarte Noronha, afirmou possuir um roteiro “baseado no argumento de Ariano
Suassuna chamado O Sedutor do Sertão, feito em 1969”, e que o filme não foi levado à
frente por falta de verba para a produção. In: MARINHO, José. Dos Homens e das Pedras:
O Ciclo do Cinema Documentário Paraibano (1959-1979). Niterói: Editora da Universidade
Federal Fluminense, 1998, p. 80.
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de cordel, cujas histórias em versos são chamadas de “romances”, com seus vários
ciclos temáticos (ciclo heroico; ciclo cômico, satírico e picaresco; ciclo religioso e de
moralidades etc.) e seus títulos muitas vezes extensos e duplos, na forma de “isto ou
aquilo” — como ocorre, aliás, com o próprio título de O Sedutor do Sertão.

Nesse sentido, O Sedutor do Sertão se nos apresenta, ao mesmo tempo, como

um romance heroico e picaresco; um romance épico e cavalariano, mas também
humorístico, em que se fundem, no mesmo protagonista, as características tradi-

MANUAL DO PROFESSOR

dos personagens — somente revelada, no caso, através de ações, acontecimentos e incidentes.
Ocorre que para nos referirmos à obra de Suassuna, no campo da prosa de ficção, o
termo “romance” parece-nos mais adequado, pelas muitas e autodeclaradas influências que o autor recebeu do Romanceiro Popular Nordestino e sobretudo da literatura

cionalmente atribuídas ao “herói” — beleza física, força, coragem, destreza com as
armas, capacidade de liderança etc. — àquelas típicas de um “anti-herói”, de um
“amarelinho” ou de um “quengo” — a exemplo da astúcia, do individualismo e da
falta de caráter. Curiosamente, porém, as “más qualidades” — assim como ocorre
nos romances do ciclo picaresco, de um modo geral — não arrefecem a nossa simpatia pelo protagonista, sobretudo porque a que mais se evidencia dentre elas, a
astúcia (a capacidade de enganar os outros e de levar proveito em tudo), além de
se encontrar na medula da maior parte das situações risíveis, é usada quase sempre como defesa diante da opressão das autoridades constituídas ou contrapeso
na relação com personagens tão ou mais viciosos do que ele.
E quem é o protagonista de O Sedutor do Sertão? Ninguém mais, ninguém
menos, do que Malaquias Pavão, que reaparecerá em A Pedra do Reino com o seu
nome completo, Malaquias Nicolau Pavão Quaderna, um dos irmãos bastardos do
narrador Pedro Dinis Quaderna. Os leitores de A Pedra do Reino certamente se
lembrarão do simpático Malaquias, o exímio caçador que, com a sua inseparável
espingarda “Doze”, tanta inveja despertou nos rapazes da família Pereira, no célebre episódio das três “Caçadas Aventurosas”.
Como afirma Quaderna, se eram muitos os seus irmãos bastardos (não foi à
toa que seu pai, Pedro Justino, recebeu o apelido de “O Pai d’Égua do Cariri”),
Malaquias, “aguardenteiro, conquistador, folheteiro e cambiteiro”, era “o predileto entre os meus prediletos”.6

6 SUASSUNA, Ariano. Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta.
16 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017, p. 403.
27

O SEDUTOR DO SERTÃO: OU O GRANDE GOLPE
DA MULHER E DA MALVADA

Motivos não faltavam para tal predileção, como confessa o próprio Quaderna, explicando por que convidara Malaquias a acompanhá-lo na expedição que fez às
Pedras do Reino:
“A presença de Malaquias era-me indispensável porque ele, ao contrário do que acontece comigo, é corajoso, bom Cavaleiro, bom atirador e bom caçador. Os Quadernas são altos, mas Malaquias é o mais
alto, robusto e bem proporcionado de todos. Creio que, em todo o
Cariri, só havia dois homens capazes de derrotar Malaquias numa luta
corpo a corpo. O primeiro, era Marino Quelê Pimenta, pela descomunal

força física. O outro, era meu primo Arésio Garcia-Barretto, filho mais
velho de meu Padrinho: não porque fosse muito mais forte, mas porque, na luta, Malaquias combateria pela alegria do combate, enquanto
Arésio, moreno e cerrado, depois de receber os primeiros golpes, não
poderia impedir que irrompesse de dentro dele aquela violência obscura e cega que morava nos recessos de seu sangue e que foi a causa
de tantos infortúnios para nós e para ele mesmo. Meu irmão Malaquias,
porém, era um desses homens que, sem esforço nenhum, atraem risonhamente as mulheres, coisa que sempre me causou a maior inveja.
Muitas vezes eu passara pela decepção de levar meses e meses fazendo prodígios de habilidade para atrair a atenção de uma mulher, isto
para ver Malaquias, de volta de uma das suas viagens de cambiteiro,
conseguir, sem levantar um dedo e no mesmo instante, aquilo que eu
tentara em vão, à força de mérito e por tanto tempo.”7
A história de O Sedutor do Sertão se passa em 1930, na Paraíba, durante a
chamada “Guerra de Princesa”, quando os Sertanejos, sob a liderança do Coronel
José Pereira Lima, líder político do município de Princesa (atualmente Princesa
Isabel), se insurgiram contra o governo de João Pessoa. O episódio é recorrente
na prosa de Suassuna, e foi tema, também, de uma de suas peças de teatro, a tragédia O Desertor de Princesa (1958).
Já a narrativa de Quaderna, informando-nos sobre fatos ocorridos em 1938, deixa-nos cientes de que Malaquias, após casar-se com Silviana, a paixão de sua vida,
abandonou a vida errante de contrabandista de aguardente e vendedor de garrafadas e folhetos, que levava no tempo de solteiro, e voltou a residir em Taperoá,
7 SUASSUNA, Ariano. Op. cit., p. 125
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cidade onde nasceu. Quanto a seu cavalo, o famoso “Ás de Ouro”, explica-nos que
o animal “substituíra o legendário e seu quase homônimo ‘Rei de Ouro’, perdido
por Malaquias Quaderna na célebre aventura guerreira e cavalariana da ‘Guerra do
Verde’, acontecida em 1932.”8
É em outro contexto que Malaquias perde o “Rei de Ouro”, como se verá na
leitura de O Sedutor do Sertão. Suassuna provavelmente adequaria melhor a história à narrativa de Quaderna, em momento oportuno. Mas poderia também, se
quisesse, deixá-la tal qual o leitor a encontra em O Sedutor, passando o episódio
da perda do “Rei de Ouro”, assim, a constituir mais uma contradição ou mais um
anacronismo do complexo narrador de A Pedra do Reino, que aliás reconhece, a
certa altura do segundo depoimento prestado ao terrível juiz Joaquim Cabeça-de-Porco: “[...] minha Epopeia é rigorosamente histórica, podendo, no máximo,
haver nela uns dez ou doze anacronismos, porque aqui, na Cadeia, não posso consultar a cada instante meu arquivo particular de Historiador!”9
Além de Malaquias, a narrativa de O Sedutor do Sertão introduz no universo
ficcional de Suassuna outros personagens de grande importância em A Pedra do
Reino, a exemplo de Luís do Triângulo — aquele chefe que, incógnito, comandava
as tropas do Rapaz-do-Cavalo-Branco, em sua chegada a Taperoá — e do próprio
Pedro Dinis Quaderna. Em duas oportunidades, Malaquias menciona o nome de
um certo “Dinis Quaderna”, de Taperoá.
Numa delas, é impossível não reconhecer, na descrição de Malaquias, o protagonista-narrador de A Pedra do Reino:
“Ele foi fiscal e cobrador de impostos, e agora é Diretor da Biblioteca.
Mas continua com a mesma força junto dos fiscais. É um homem generoso e compreensivo. Quando era fiscal, deixava a gente passar com
a cachaça à vontade, em troca de uma contribuição para o cofre dele.
E como tinha bom coração, às vezes não precisava nem a gente dar
dinheiro: ele aceitava garrafas de vinho tinto e branco do Rio Grande.
Tirava os rótulos, botava outros com uma onça e vendia com o nome
de Vinho da Malhada, cobrando o duplo do preço.”
Ora, em meio ao processo de escrita do Romance d’A Pedra do Reino, como já
foi dito, seria muito difícil a Suassuna impedir que a voz do narrador onisciente de
8 SUASSUNA, Ariano. Op. cit., p. 294.
9 SUASSUNA, Ariano. O Rei Degolado: As Infâncias de Quaderna. Folheto XXXVII, “O Canto e a Coroa da Raça”, publicado no Diário de Pernambuco, Recife, 25 de julho de 1976.
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O Sedutor do Sertão não fosse contaminada pelo forte e personalíssimo timbre
da voz de Quaderna, cujo “estilo régio” encontrava-se em pleno desenvolvimento.
Aqui e ali, portanto, o narrador das aventuras de Malaquias Pavão termina dirigindo-se aos leitores de modo visivelmente quadernesco, tratando-os ora por “bons
e ricos senhores e belas senhoras”, ora por “nobres senhores e belas senhoras”,
ora por “senhores excelentes e belas senhoras dos braços brancos como os de
Dona Silviana”.
Há que se notar, ainda, o quanto Malaquias lembra seu meio-irmão Quaderna
nas suas manias monárquicas e cavalarianas, nas suas “armadas”, no seu gosto por
chapéus e mantos — e que, no caso de Malaquias, como bom sedutor, eram mais
artifícios para impressionar as moças do que para afirmar uma pretensa estirpe
real. Em certo momento, no meio de um tiroteio, quando Malaquias se dirige a
seu estribeiro, ambos protegendo-se das balas deitados por trás de umas pedras,
parece até que estamos ouvindo a voz de Quaderna falando através da sua boca:
“— Cala a boca, Miguel Biôco! Que besteira essa sua! Isso aqui está
tudo reminado, começou a tal da Revolução. Numa Revolução é assim que a gente morre, indo comprar carne, vendendo cachaça, comprando penico... É tudo feio e desorganizado. Eu sei disso, mas gosto
de inventar essas coisas bonitas, dizer que estou me arriscando por
minha honra e minha Pátria. É preciso dizer umas coisas assim para
ajudar a coragem da gente e a boniteza do mundo. Porque se a gente
não mentir um pouco, essa vida fica uma merda danada!”
A ideia inicial da história de O Sedutor do Sertão foi extraída de uma passagem

de Os Sertões, de Euclydes da Cunha, a quem o romance é dedicado. O Sedutor do

Sertão, vale lembrar, foi escrito no ano do centenário de nascimento de Euclydes,
uma das maiores influências literárias — se não a maior — que Suassuna recebeu.
Conta-nos Euclydes, a certa altura de Os Sertões, que a aguardente não só era
proibida em Canudos, como bebê-la era considerado um “delito sério”; e como
alguns tropeiros do Juazeiro, sem saberem da proibição e julgando que obteriam
lucro fácil levando uma partida de cachaça até o arraial, foram recebidos pela gente de Antônio Conselheiro:
“Ao chegarem, porém, tiveram, depois de descarregarem na praça
a carga valiosa, desagradável surpresa. Viram, ali mesmo, abertos os
barris, a machado, e inutilizado o contrabando sacrílego. E volveram
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rápidos, desapontados, tendo às mãos, ao invés do ganho apetecido,
o ardor de muitas dúzias de palmatoadas, amargos bolos com que os
presenteara aquela gente ingrata.”10
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Coisa muito pior poderia ter acontecido com Malaquias Pavão e seus companheiros de viagem no arraial de Dom Pedro Miguel. Depois, não fosse a astúcia
de Malaquias e certos acasos ocorridos ao longo da história e que se mostraram
decisivos para evitar o seu desfecho trágico. Suassuna faz do episódio transcorrido
no reino do Profeta Miguel uma grande inversão bergsoniana em relação a Malaquias, que vê frustrado, assim, o grande golpe da sua vida, pelo menos no que
concerne à parte da “malvada”. Impossível não se lembrar de João Grilo e da perda do dinheiro do testamento do cachorro, motivada pela promessa “desgraçada”
e “sem jeito” feita por Chicó. E se o protagonista de O Sedutor do Sertão não
chega a enganar o demônio, engana pelo menos um fiscal de feira, reconhecendo
que para um sertanejo “de raça”, como ele, “um fiscal é mesmo que o Satanás”.
Malaquias, porém, não é apenas um pícaro, como o personagem do Auto da
Compadecida; pulsa nas suas veias, como já foi dito, aquela parcela de sangue
do herói tradicional, e é talvez por causa dela que ele se vê recompensado pelo
sucesso que o grande golpe lhe reserva na parte da mulher. A conquista da bela
Silviana, “a dos braços brancos”, é de fato o maior prêmio que poderia receber,
após tantos sacrifícios realizados em prol de sua amada.
Exímio conhecedor das ferramentas com que se moldam as situações risíveis,
largamente utilizadas no seu teatro, Suassuna consegue escrever, com O Sedutor
do Sertão, um romance em que o riso corre solto, da primeira à última página. Leitor algum — maduro ou iniciante — passará incólume pelas hilariantes cenas aqui
descritas, e muitos certamente encontrarão, nelas, aquela marca atemporal que faz
do riso uma espécie de defesa contra o amargor da vida e os descaminhos a que
fatalmente nos leva toda e qualquer forma de radicalismo político.
Recife, 4 de setembro de 2019
(Texto publicado originalmente na edição de 2020 de
O Sedutor do Sertão, lançado pela Nova Fronteira.)

10 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. In: Obra Completa. Org. Paulo Roberto Pereira. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 2009, Volume II, p. 153.
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Sua vida, bibliografia e discursos de posse e recepção podem ser encontrados
no site da Academia Brasileira de Letras, onde foi o sexto ocupante da Cadeira nº
32, eleito em 3 de agosto de 1989.
• Informações sobre Ariano Suassuna na ABL:
https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
Também pode ser apresentado um desenho feito pelo próprio autor, que está
exposto no acervo da Câmara dos Deputados.
• Desenho rupestre e Tapuia:
https://www2.camara.leg.br/a-camara/visiteacamara/cultura-na-camara/museu/
acervo/obras-de-arte/ariano-suassuna-1/ariano-suassuna
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
A fim de contextualizar a obra, a vida do autor e o movimento político da época
em que se passa a história, a matéria “O pai de Ariano Suassuna — Quem foi João
Suassuna, como se deu a sua morte e como este fato influenciou a vida e a obra
do seu filho Ariano”, publicada em 2018 na página da Fundação Joaquim Nabuco
é de extrema relevância.
• O pai de Ariano Suassuna:
https://www.fundaj.gov.br/index.php/educacao-contextualizada/7349-o-paide-ariano-suassuna--quem-foi-joao-suassuna-como-se-deu-a-sua-morte-ecomo-este-fato-influenciou-a-vida-e-a-obra-do-seu-filho-ariano
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
Com o intuito de trabalhar outros gêneros textuais, sugerimos uma notícia sobre
seu falecimento em 2014, e uma sobre os cinco anos de sua morte, uma crônica de
Marcelino Freire escrita para homenagem o 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-87anos-o-escritor-ariano-suassuna.html
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
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• “Ariano e João Ubaldo chegam no céu”
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2014/07/Ariano-eJoao-Ubaldo-chegam-no-ceu-4560390.html
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
• “Ariano Suassuna: ‘o sertanejo, mesmo quando ri, pensa em sangue’” (p. 146-151)
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=004120&pagfis=137174
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
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• “Há cinco anos o Brasil perdia Ariano Suassuna”
https://www.oliberal.com/cultura/h%C3%A1-cinco-anos-o-brasil-perdiaariano-suassuna-1.175529
(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-professordeve-ter-um-pouco-de-ator
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
Ariano Suassuna foi o idealizador do Movimento Armorial. Embora as atividades
não foquem isso, 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 03 de setembro de 2020)
• As músicas armoriais — Playlist
https://radiobatuta.com.br/selecao/as-musicas-armoriais/
(Acesso em 03 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 ilustração em estilo de xilogravura animada, duas histórias que estão relacionadas ao tema da obra; alguns vídeos de cordel
recitado; e a música “Literatura de Cordel”, do cordelista paraibano Francisco Diniz.
• Canal Cordel Animado:
https://www.youtube.com/channel/UCzHPIGqsPuguYI2EiBNAflA
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
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• O Cavalo que Defecava Dinheiro - Animação em Cordel:
https://www.youtube.com/watch?v=7tAOTbO-TSc&ab_channel=CausosdeCordel
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
• A História do Irmão João - Cordel Animado:
https://www.youtube.com/watch?v=6XHmWj-DLfE
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
• Crianças mantêm tradição nordestina declamando poesias de cordel — Vida Bela:
https://www.youtube.com/watch?v=759uPmKB-Ow&ab_channel=REDEVIDA
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
• O cordel mais engraçado que eu já vi:
https://www.youtube.com/watch?v=V3-jmJSyWBQ
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
• Sergival recitando o Cordel da Regulamentação da Comunicação:
https://www.youtube.com/watch?v=R0posC8ZAfc&ab_channel=Concei
%C3%A7%C3%A3oOliveira
(Acesso em 03 de setembro de 2020)
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Gerais, que integram o capítulo introdutório da Base, indicando como elas devem
evoluir até o ensino médio.
RODRIGUES, Zilah. Xilogravura Nordestina: o encontro do tradicional e do contemporâneo. Follow the Colours. 2016. Disponível em https://followthecolours.
com.br/art-attack/xilogravura-nordestina/. Acesso em 25 de agosto de 2020.
Artigo disponível na internet, que explica de forma didática o que é a arte da xilogravura. Nele, a autora aborda a teoria, conceitos, características e a história da
técnica bem como traz exemplos dessa arte e de artistas, com imagens, fotografias
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e artesanato. A página Follow de Colours, em que o artigo está inserido, abrange
de forma didática e divertida conteúdos informativos e criativos sobre arte, design,
cultura, entre outros.
SAFERLAB. Tool box: crie sua contranarrativa. [20--]. Disponível em http://saferlab.
org.br/guia.pdf. Acesso em 28 de agosto de 2020.
Guia estimula e instrui a produção de contranarrativas para o discurso de ódio
on-line, com a finalidade de dar voz a quem precisa, explicando a teoria e conceitos sobre esse tipo de narrativa e os discursos envolvidos. Além disso, dá dicas de
construção e de boas práticas e apresenta os tipos de contranarrativas. O SaferLab
é um laboratório de ideias que apoia o protagonismo juvenil para criar projetos que
transformam a internet em um ambiente melhor e com mais respeito à diversidade.

