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CARTA AO PROFESSOR

CARO EDUCADOR,

É com prazer que a editora Petra apresenta aqui este Material Digital do Profes-
sor para a obra As Conchambranças de Quaderna. É um material que deve ser 
utilizado com a sua mediação e a da escola, com o objetivo de auxiliar no processo 
de formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura.

Para que sua mediação de fato envolva os jovens leitores, consideramos im-
portante que você, professor, também seja um leitor apaixonado, que leia com 
prazer e envolvimento e, mesmo antes de pensar como vai trabalhar o texto com 
seus alunos, possa usufruir da obra em seu tempo, refletindo sobre ela de forma 
prazerosa, deixando-se levar pelo sabor do próprio texto. Depois dessa leitura 
descompromissada, em que o único objetivo é o próprio deleite, aí sim, você fará 
nova leitura e poderá apresentar a obra para seus alunos, como quem indica um 
livro que gostou muito para um amigo. 

Essa indicação deve ser genuína, de quem quer compartilhar o que gostou, e 
não como leitura obrigatória, em que todos devem ler para responder perguntas. 
Esse caminho já foi trilhado um tempo atrás, mas não foi bem-sucedido na forma-
ção de leitores para além dos muros da escola. Agora, queremos que os jovens, 
caso ainda não tenham descoberto, possam enfim descobrir o grande prazer em 
ler. Os objetivos podem ser vários, afinal, nós, leitores experientes, também bus-
camos os livros e outros materiais para atender diferentes demandas internas e ex-
ternas. O importante é que a leitura seja significativa na vida de cada um de nossos 
estudantes e a literatura seja companheira constante nesse percurso.

Sendo assim, caro professor, reiteramos a importância da escola na formação de 
leitores autônomos, críticos e com repertórios amplos.

Os trabalhos da escola e do educador são capazes de fortalecer a aprendizagem 
da leitura e impulsionar a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de 
reflexão sobre as linguagens. 

Já afirmava o grande educador brasileiro Paulo Freire (2006) que “a leitura do mun-
do precede a leitura da palavra”. Dessa forma, quando lemos o mundo, já estamos 
colocando em prática a Educação Literária. E vocês, professores, assim como a escola, 
são fundamentais nesse processo educativo, possibilitando a vivência de experiências 
significativas com as práticas de linguagem em diferentes mídias, além da compreen-
são da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática social, que é capaz de 
auxiliar na compreensão de si próprios e do mundo em que vivem.
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Sendo assim, convidamos você, caro educador, a utilizar o livro As Conchambranças 
de Quaderna como um ponto de partida para sua programação do ensino da litera-
tura em sua escola. Para isso, preparamos sugestões de atividades que podem auxiliar 
na condução do processo de Aprendizagem Literária, multiplicando as possibilidades 
de leitura e ampliando ainda mais a diversidade e a riqueza da experiência literária.

Acreditamos que é nossa função, como editores e educadores, colaborar com 
os professores e a escola no processo de mediação de leitura, fortalecendo as re-
lações entre o livro e o leitor, não só no contexto didático-pedagógico, como tam-
bém ampliando a capacidade imagética dos jovens, sua autonomia, senso crítico e 
criatividade, formando cidadãos atuantes e leitores apaixonados.

Petra
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SOBRE O AUTOR

Ariano Suassuna foi um importante dramaturgo, romancista, poeta, ensaísta e 
artista plástico brasileiro. Nasceu na Cidade da Paraíba, hoje João Pessoa, capital 
da Paraíba, em 16 de junho de 1927. 

Passou parte da infância no sertão nordestino, onde teve seu primeiro contato 
com a arte e os espetáculos populares, entre eles a cantoria de viola, o mamulen-
go e a literatura de cordel. Essas manifestações influenciaram o seu trabalho e fo-
ram fundamentais para a fundação do Movimento Armorial, que propõe a criação 
de uma arte erudita brasileira baseada nos elementos da arte popular do sertão 
nordestino. Assim, embora fortemente relacionado aos “folhetos” da tradicional 
literatura de cordel nordestina, o Armorial também abrangeria diversas outras ver-
tentes artísticas, como a música, a dança e o teatro. 

Em 1942, Suassuna e sua família mudaram-se para o Recife, capital de Pernam-
buco, onde ele estudou Direito e consolidou sua carreira, marcada pela pesquisa 
e valorização da cultura popular brasileira. Em terras pernambucanas, iniciou sua 
vida literária, com a publicação do poema “Noturno” no Jornal do Commercio, em 
7 de outubro de 1945. 

Dentre suas obras mais conhecidas estão as comédias Auto da Compadecida 
(1955) e O santo e a porca (1957), que também ganharam adaptações para a 
televisão. Ariano Suassuna atuou ainda como diretor do Departamento de Extensão 
Cultural da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), entre 1969 e 1974. Sempre 
compromissado com arte popular brasileira, durante esse período, convocou Capiba, 
Guerra Peixe, Clóvis Pereira, entre outros, para construírem a música armorial.

Suassuna também foi membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a 
cadeira nº 32 até sua morte, em 23 de julho de 2014, além de ter exercido o car-
go de secretário de Cultura de Pernambuco, tendo adquirido renome nacional e 
internacional com suas obras.
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SOBRE O ILUSTRADOR

Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna, é pintor, desenhista, gravador, 
ceramista e diretor de arte. Nascido no Recife, em 1960, organizou a exposição “Em 
nome do pai” em 2015, homenageando a trajetória artística de Ariano. Suas obras 
— a maioria pinturas — são permeadas pelo sagrado: cruzes, terços, ex-votos, mui-
tas representações de Nossa Senhora e de Cristo crucificado. 

Sobre a arte do filho, Ariano declarou em matéria do Jornal do Commercio: 

A arte, de fato, não se explica. E uma arte tão pessoal como a de 
Manuel Dantas Suassuna, mesmo permanecendo a pintura em sua na-
tureza de “coisa mental”, deve ser captada e fruída assim como foi 
criada, isto é, através da intuição, das revelações e iluminações da 
imaginação criadora.1

1 Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/
08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-
pai-175707.php (acesso em agosto de 2020).

https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.php
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.php
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.php
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SOBRE A OBRA

O texto de As Conchambranças de Quaderna foi escrito por Ariano Suassuna 
em 1987, após seu afastamento do teatro por mais de duas décadas. A história é 
protagonizada por Pedro Dinis Quaderna, o mesmo narrador de O Romance d’A 
Pedra do Reino, introduzindo no espaço teatral o personagem de seu texto em 
prosa. Quaderna é autodeclarado herdeiro do trono do Brasil e aspirante ao título 
de gênio da raça brasileira.

Como explica Carlos Newton Júnior, “conchambrança” é uma corruptela de “con-
chamblança”, que significa ajuste, combinação, conchavo. Suassuna teria ouvido 
pela primeira vez a palavra, na forma de “conchambrança”, no sertão da Paraíba.

A obra é composta por três histórias distintas envolvendo o personagem Qua-
derna, que atua como tabelião e realiza uma série de conchavos para resolver as 
situações em que se encontra. O narrador também aparece em O Príncipe do 
Sangue do Vai-e-Volta e A História do Amor de Romeu e Julieta, além do já citado 
Romance d’A Pedra do Reino.

Segundo o autor, a primeira peça que compõe este espetáculo, “O Caso do Co-
letor Assassinado”, é baseada em um fato real, que ouviu do escritor Wilson Lins. 
Já a segunda, “Casamento com Cigano pelo Meio”, foi inspirada em uma história 
verídica contada pelo tio materno de Ariano, Manuel Dantas Villar. Por fim, a ter-
ceira, “O Processo do Diabo”, foi escrita a pedido de Hermilo Borba Filho, a partir 
de uma notícia publicada em jornal. 

As Conchambranças de Quaderna é dedicado à memória de três pessoas que 
exerceram grande influência em sua formação. Uma delas é o poeta espanhol Fe-
derico García Lorca, cuja obra tem inspiração na cultura popular cigana da Andalu-
zia e nas tradições do teatro espanhol. García Lorca estimulou Suassuna a perceber 
que os elementos da cultura sertaneja que admirava desde menino e que formaram 
sua visão de mundo possuíam forte potencial para a renovação do teatro brasileiro. 
Além dele, o escritor homenageia o cantador e violeiro nordestino Dimas Batista e 
o romancista, dramaturgo e encenador pernambucano Hermilo Borba Filho. 
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POR QUE E PARA QUEM LER ESTE LIVRO?

Em As Conchambranças de Quaderna, Ariano Suassuna traz ao leitor os dois 
hemisférios que, segundo ele, constituem os seres humanos: o Rei e o Palhaço. De 
acordo com o autor, o lado trágico da alma humana é ligado ao primeiro polo, en-
quanto o que há de cômico, ao segundo. O escritor afirmava que o hemisfério Rei 
se complementa com o hemisfério profeta, enquanto o hemisfério poeta tem sin-
tonia com o Palhaço. Assim como construía seus personagens, o próprio Suassuna 
destacava a importância da característica contraditória do Brasil que, segundo ele, 
era “sinal manifesto da sua grandeza”.

Desta maneira, na obra, o personagem que dá nome à história se apresenta 
como Rei para, em seguida, assumir que é sua faceta Palhaço que garante a pró-
pria sobrevivência.

Quaderna 

(...) Vocês estão diante de um Imperador e Rei, Dom Pedro Dinis 
Quaderna, o Decifrador-armorial, Gênio da Raça, Monarca da Cultura 
Brasileira e candidato a Gênio Máximo da Humanidade. Mas, com 
todas essas grandezas, sou um Rei meio lascado. E liso! Se eu não 
tomar cuidado, a Burguesia e os poderosos do mundo me lascam 
mais ainda! Até hoje, à custa de quengadas, conchambranças e picar-
dias, tenho conseguido forçar a Burguesia a me pagar, inclusive para 
falar mal dela. Assim, enquanto o Reino-de-Deus não chega, com sua 
Justiça, vou conseguindo furar, abrir caminho e sobreviver, ora me 
fingindo de leso, ora de doido, ora de Palhaço. (pp. 21-22)

Como uma peça teatral, dividida em três atos, a narrativa se dá pelas próprias 
ações e falas dos personagens, guiados pelo narrador-protagonista Pedro Quader-
na, que costura os episódios, proporcionando a unidade do espetáculo. Ele narra a 
história de suas conchambranças, duas que serão confirmadas pela lei dos homens 
e a outra que brinca com os mistérios entre o céu, a terra e o inferno. O dinheiro e 
os interesses pessoais são o tema que unem as três histórias.

Quaderna é um sertanejo astuto e sedutor que tenta sobreviver à custa de tirar 
vantagens dos outros. O primeiro ato refere-se ao peculato, sobre os acordos para 
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encobrir parceiros corporativos e em conluio com o objetivo que sofram o mínimo 
de penalidades legais possíveis pelo delito cometido.

Segue com a saga de duas irmãs prometidas em casamento. No dia do esperado 
matrimônio, o noivo de uma das irmãs resolve que quer se casar com a outra irmã, já 
noiva de outro personagem. O segundo ato possui características também observa-
das em várias obras suas (a respeito das conchambranças capitalistas oferecidas pelo 
matrimônio), como os fatores econômicos e as relações para obtenção de dinheiro. 

O terceiro ato fala de uma mulher traída que é tomada pela dor. Em seu desejo de 
vingança, ela faz um pacto com o diabo para que ele leve o seu marido traidor e a 
amante para o inferno.

***

Considerando os temas tratados nas três histórias, pode-se verificar o quanto as 
questões abordadas são ainda atuais em nossa sociedade. Tal atualidade, conjuga-
da ao estilo leve da escrita de Ariano, permite que os estudantes do Ensino Médio 
compreendam e debatam com seus pares esses problemas. Com seu repertório 
cultural, poderão estabelecer relações com experiências que eles vivenciam em 
seus cotidianos. 

Portanto, essa obra contribui para uma consciência cidadã, apresentando dife-
rentes estilos de vida nas cidades brasileiras, desvelando o machismo estrutural 
que permeia as relações e a dificuldade na separação entre o público e o privado 
na esfera política. Partindo dessa obra, os professores poderão estabelecer muitas 
outras relações a serem discutidas em sala de aula, como a questão da migração 
interna no Brasil, das condições de moradia e emprego, religião, luta das mulheres 
e dos negros etc.; enfim, em cada turma, um universo de questões que sejam de 
interesse dos alunos e possam fazê-los pensar sobre o Brasil. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

PARA ANTES DA LEITURA

Antes de iniciar a leitura da obra, ela deve ser apresentada aos alunos enquan-
to objeto. Mostre aos estudantes o projeto gráfico, como ele é composto, seus 
paratextos, suas ilustrações e, se possível, leve para sala de aula outros livros do 
autor encontrados na sala de leitura ou biblioteca escolar. Apresente o autor, sua 
importância na cultura brasileira e alguns dados biográficos e bibliográficos. Essas 
informações podem ser retiradas deste material. 

Para auxiliar na leitura de As Conchambranças de Quaderna, é importante 
apresentar aos jovens a literatura de cordel (mais informações na seção “Apro-
fundamento”), destrinchando suas origens e principais características, dentre elas 
seus principais traços estilísticos: ritmo e métrica, rimas, oralidade, humor, ironia, 
coloquialismo, além da temática que geralmente envolve os costumes e histórias 
tradicionais da região Nordeste, incluindo crenças religiosas e casos de persona-
gens folclóricos, como o Rei do Cangaço: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. 

Recentemente, em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) reconheceu a literatura de cordel como patrimônio cultural imaterial do Bra-
sil. Muitos artistas e profissionais fazem parte do universo dos cordéis, como poetas, 
declamadores, editores, folheteiros (como são chamados os vendedores de cordéis) 
e ilustradores (desenhistas, artistas plásticos, xilogravadores). Desta forma, como su-
gestão, vale a pena introduzir os jovens aos autores mais conhecidos, como Leandro 
Gomes de Barros, Manoel Camilo dos Santos e o famoso poeta cearense Patativa do 
Assaré, além de apresentá-los às xilogravuras, que costumam ilustrar os folhetos de 
cordel e têm J. Borges como um dos principais artistas representativos.

Pode-se investigar, dialogando com a área das Artes Plásticas, a técnica da xi-
logravura, impressão muito antiga que utiliza a madeira como matriz para obter a 
reprodução de uma imagem gravada, funcionando como uma espécie de carimbo.

Curiosidade: 
No início das impressões dos folhetos de cordel, as xilogravuras eram utilizadas 

como uma forma de garantir a autenticidade da autoria do poeta e do gravador. O 
ilustrador do folheto utilizava da técnica rudimentar da xilogravura para “deformar” 
a matriz original, de forma que ela não fosse reutilizada como original. 
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Curiosidade: 
A origem precisa do cordel não é conhecida. Porém, os estudiosos apontam 

que a literatura de cordel já existia na época dos povos conquistadores greco-
-romanos, fenícios, cartagineses e saxões. Por volta do século XVI, ela chegou a 
Portugal e Espanha, onde foi chamada de “folhas soltas” ou “volantes” e “pliegos 
sueltos”, respectivamente. 

PARA DURANTE A LEITURA

ATIVIDADE 1

No título deste livro, As Conchambranças de Quaderna, já temos a primeira 
chave de leitura da peça. Como explica Carlos Newton Júnior no texto de orelha do 
livro, a palavra “conchambrança” vem de “conchamblança”. Vamos ler o significado:

“Conchambrança” é uma corruptela de “conchamblança”, que signi-
fica conchavo, combinação. Foi na forma de “conchambrança” que 
Suassuna ouviu a palavra pela primeira vez, no sertão da Paraíba.

Mas será que os alunos sabem o que é corruptela? Segue então a definição de 
corruptela, pesquisada no Dicionário Houaiss:

corruptela

substantivo feminino

1 ato, processo ou efeito de corromper; corrupção 
2 o que corrompe ou pode ser corrompido; corrupção
3 pronúncia ou escrita de palavra, expressão etc., distanciada de uma 

linguagem com maior prestígio social
4  reunião temporária de garimpeiros em aldeias, acampamentos

sinônimos
corrutela
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Já conhecendo o significado da primeira palavra do título, por que podemos dizer 
que já temos uma pista sobre o texto? Aproveite para conversar com os alunos o que 
já sabem sobre o autor do livro, se assistiram ao filme O Auto da Compadecida ou 
leram outro livro de Ariano Suassuna. 

Essa conversa pode ocorrer durante a leitura, porém, voltar ao título depois, 
também poderá ajudá-los a compreender como é importante prestar atenção nas 
pistas que o livro apresenta.

ATIVIDADE 2

Se os seus alunos estão lendo pela primeira vez um texto teatral, provavelmente 
será preciso apresentar as diferenças entre esse gênero textual e as formas narrativas 
mais conhecidas, como romance, novela, conto, entre outras. Essa é uma maneira de 
abordar a estrutura da obra.

Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem encenados 
e podem ser escritos em verso ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por 
dramaturgos e dirigidas por diretores teatrais. Mais detalhes sobre o teatro de Suas-
suna podem ser encontrados na seção “Aprofundamento”.

O texto teatral narrativo apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode 
estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação, como, por 
exemplo, a mudança de cenário e/ou de personagens.

De tal modo, esse gênero possui características peculiares e se distancia de outros 
tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída: a encenação. Ele apresenta 
diálogo entre as personagens e algumas observações, tal qual espaço, cena, ato, 
personagens, rubricas (de interpretação, de movimento).

Já que são produzidos para serem representados, e não contados, geralmente 
não existe um narrador, fator que o difere de outros textos narrativos.

Inicialmente, é importante explicar alguns elementos que constituem os textos 
teatrais, como o prólogo, a divisão por atos e cenas e o epílogo. Além disso, vale 
destacar a presença do discurso direto na fala dos personagens e as indicações cêni-
cas, que ajudam os atores no processo de preparação para os espetáculos.

Mercedes 

(Furiosa.) Não quero me casar mais com você não, Quintino! Me 
dê minha aliança! (Quintino obedece. Mercedes joga a dela na cara 
dele. Laércio, de quatro pés, procura a aliança pelo chão e termina 
por apanhá-la.) (p. 95)
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Também é significativo contextualizar o teatro de Ariano Suassuna, que é fonte de 
invenção e explicação do Brasil e de sua cultura. Assim, é possível falar sobre a tra-
jetória do autor pelo Teatro do Estudante de Pernambuco (TEP) e no Teatro Popular 
do Nordeste (TPN), em que ele participou ativamente e se inspirou para fundar o 
Movimento Armorial, em 1970, que cria uma arte erudita brasileira baseada no Ro-
manceiro Popular Nordestino.

Elementos da Linguagem Teatral

Os principais elementos que constituem os textos teatrais são:

• Tempo: o tempo teatral é classificado em “tempo real” (que indica o da represen-
tação), “tempo dramático” (quando acontecem os fatos narrados) e o “tempo da 
escrita” (quando foi produzida a obra).

• Espaço: o chamado “espaço cênico” determina o local em que será apresen-
tada a história. 

• Personagens: segundo a importância, os personagens dos textos teatrais 
são classificados em: personagens principais (protagonistas), personagens se-
cundários e figurantes.

Agora que essas informações já foram apresentadas aos alunos, é possível que 
eles localizem no livro os elementos do texto teatral, além de características marcan-
tes da obra de Suassuna.

Um aspecto que pode ser explorado é o fato de Ariano Suassuna construir per-
sonagens que não possuem uma psicologia aprofundada, podendo representar 
figuras estereotipadas que, por vezes, chegam a ser caricaturas. A caricatura se 
traduz essencialmente na crítica aos costumes e na crítica à política. A primeira 
enfoca a moral e as convenções vigentes, denunciando os desvios ou afastamen-
tos dessa moral; a segunda ironiza o comportamento dos homens públicos em 
contraste com o que deles se espera. A caricatura exige grande poder de síntese, 
capacidade crítica de extrair o essencial e o característico dos homens e dos fatos, 
convertendo-se em importante documento de uma época, ao realçar o lado nega-
tivo ou encoberto das personagens e das situações.

Quais os personagens caricaturais dessa obra que devem ser realçados?

 

Perpétua 

Quintino Estrela vive em situação muito melhor do que Laércio! É um 
moço rico, de boas posses, um boiadeiro importante do Pajeú! Laércio 
não pode nem se comparar com ele, como partido! (p. 61)
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Um rapaz como Quintino, tão agradável, tão bem apessoado! E rico! O 
homem compra e vende bois por aquele mundo todo, dizem que ganha 
um dinheirão! (p. 77)

 

Muitos outros exemplos podem ser destacados, como: o padrinho de Quaderna 
com seu capanga, no ato I; as moças casadoiras, no ato II, e seus pais; e, ainda, no ato 
III, o advogado, o juiz, o frei, a parteira, a caseira e a catarina. Depois da caracterização 
de cada um dos personagens, apresente aos estudantes a proposta de encenarem um 
esquete (atividade sugerida mais adiante).

ATIVIDADE 3

Os três atos em As Conchambranças de Quaderna se subdividem tendo como 
núcleo condutor uma temática: o dinheiro. Há um laço entre eles sobre a maneira 
como o aspecto monetário e os elementos financeiros afetam e influenciam nas 
relações interpessoais e na construção de novos olhares sobre si e sobre os outros.

Pois bem: com todas essas obrigações e favores que nos devia, esse 
homem aqui, Seu Evilásio Caldas, tirou dinheiro da Mesa de Rendas, co-
locando meu Padrinho numa situação muito ruim diante desse Governo 
que terá a maior alegria em nos desmoralizar! (p. 38)

Na temática desta peça, as categorias socioeconômicas estão muito presentes e 
condicionadas pelo sistema moral: quando o trabalho não vale a pena, só se obtém 
riqueza pela sorte ou por meio das relações pessoais com quem está bem colocado 
— uma visão típica da hierarquia social do Sertão e de outras regiões do país. Ao 
discutir esse aspecto com seus alunos, será importante solicitar que eles localizem 
no texto trechos, que poderão ser lidos em voz alta, demonstrando compreensão. 
Relações intertextuais com outros textos também devem ser apresentadas.

Se eu quisesse ganhar um pouco mais de pecúnia e dinheiro, teria que 
me tornar alguma coisa como Professor, Juiz ou Escrivão — Fidalgos 
que usam Saia preta enfeitada de amarelo, púrpura e vermelho, como 
acontece também com os Bispos, Cardeais e Juízes. (p. 57)
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ATIVIDADE 4

O humor é recurso basilar na obra de Suassuna. Segundo Henri Bergson (2007), 
“uma situação é invariavelmente cômica quando se liga ao mesmo tempo a duas 
séries independentes de eventos e é capaz de ser interpretada com dois significados 
totalmente diferentes ao mesmo tempo”. Podemos destacar exemplos nesta obra 
que servem para exemplificar essa definição:

 

Juiz 
E onde é que está a mulher do porco? (p. 124)

 

Nesse momento começa a grande confusão, pois a palavra porco foi utilizada em 
seu sentido literal pelo juiz, porém a personagem Júlia entendeu que ele se referia 
ao seu marido. Esse é um recurso que provoca o humor, por meio da ambiguidade. 
Além da ambiguidade, outras figuras de linguagem, de palavra e de sintaxe, espe-
cialmente a ironia, o absurdo, o nonsense e a incongruência são fatores linguísticos 
usados nos textos humorísticos e nos chistes. 

Sobre a ambiguidade e a polissemia, vejamos o que nos diz Massaud Moisés 
(1978, p. 20):

A ambiguidade se avizinha da metáfora, da conotação e da ironia. A 
ambiguidade não se confunde com polissemia, não obstante o uso 
que a recente teoria literária tem feito da primeira com o sentido da 
segunda. Diz-se, porém, que uma palavra ou oração é ambígua se pu-
der ser lida com mais de um significado. A palavra “ponto”, por exem-
plo, é polissêmica, já que possibilita inúmeras leituras (e.g., ponto de 
ônibus, ponto cirúrgico, ditar um ponto etc.).

Após a leitura dessa definição, mostre aos seus alunos outros exemplos no texto 
de Suassuna. 

Outro recurso empregado é a ironia. A ironia encerra conteúdo incoerente ou 
paradoxal. Refere-se ao modo como usamos as palavras quando queremos comu-
nicar o oposto do que indica seu sentido literal. Temos aí uma inversão da relação 
entre significante e significado. Muitas vezes a ironia é assinalada pelo tom da voz; 
outras, pelo absurdo da própria afirmação. Como recurso retórico, modernamente 
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denota um modo específico de expressão verbal oral e/ou escrita. O efeito da ironia 
é a inversão semântica: a contradição (voluntária) entre o dito e o que se pretende 
significar. A decifração da ironia, no entanto, pode depender do contexto e das in-
formações partilhadas entre os falantes.

 

Quaderna 
Que nada, minha afilhada! Laércio, mesmo em estado normal, é inca-
paz de notar seja o que for! Essa boa qualidade nele será agravada, 
desde que você, de noite, ajude a bendita cegueira dele com um ou 
dois pequenos fingimentos. (p. 98)

Na passagem acima, é clara a ironia de Quaderna quando se refere ao noivo da 
afilhada. Com isso, ele convence a moça a ceder aos seus desejos. 

Outras muitas passagens na obra podem ser compreendidas como ironia. Será 
interessante pedir aos alunos que encontrem novos trechos para exemplificar.

PARA DEPOIS DA LEITURA

ATIVIDADE 1

Que tal propor aos seus alunos que criem esquetes e jogos teatrais?

Para saber mais: 
Esquete é um pequeno fragmento de texto, de atuação intensa, podendo ser 

utilizada uma vertente cômica ou trágica. Pode ser uma adaptação de um trecho 
significativo do livro. É como um filme de curta-metragem; portanto, a dramatiza-
ção deverá ter no máximo 10 minutos de duração.

O trabalho teatral na escola garante o desenvolvimento de habilidades presentes 
na BNCC — e previstas na concepção do novo Ensino Médio —, como o protago-
nismo juvenil e a autonomia, além da articulação de suas capacidades sensíveis, 
criativas, críticas e reflexivas, ampliando assim os repertórios de expressão e comu-
nicação de seus modos de ser, pensar e agir no mundo.

Desta forma, a proposta de esquetes teatrais, a partir de As Conchambranças de 
Quaderna, é um excelente estímulo ao exercício das relações de cooperação, diá-
logo e respeito mútuo. Além disso, é uma oportunidade de o aluno interagir com as 
raízes culturais brasileiras, se aprofundando na arte e saber nordestinos.
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A obra teatral As Conchambranças de Quaderna foi dividida em três atos. Esses 
três atos, aparentemente, não estariam interligados, porém em todos eles temos o 
personagem principal,Quaderna. Esse personagem, que já apareceu como narrador 
no Romance d’A Pedra do Reino, tem uma única meta: que todos saiam ganhando, 
principalmente, ele mesmo.

Quaderna
 Se o senhor me ouvir dois minutos pode ser que se ache um caminho 
para pelo menos nós nos sairmos menos mal do caso. Mas tem que 
ser em particular. (p. 32)

Para essa atividade, pode-se assistir a um trecho da leitura dramática de um ato 
da peça, realizada em 2014 na Casa da Gávea, no Rio de Janeiro, espaço dedicado 
ao teatro. O endereço virtual é: Ciclo de Leitura na Casa da Gávea — As Concham-
branças de Quaderna: https://youtu.be/Lt7L347wVGk.2

Observar cada ator e os recursos utilizados pode instigá-los a montar uma leitura 
dramatizada na escola para apresentar a outras turmas.

A dinâmica dos jogos teatrais também contribui para uma análise crítica dos costu-
mes e valores e da análise de diferentes pontos de vista, como o histórico, o social e 
o político. No primeiro ato, por exemplo, os diálogos entre Quaderna e Dom Pedro 
Sebastião podem promover um debate sobre questões políticas, como o poder, re-
lações de influência, corrupção e ética: 

Quaderna

Não dá certo não, meu Padrinho! Se o senhor começa a pedir o dinhei-
ro a um e a outro, a história transpira, se espalha, e aí a Comissão vai 
saber de tudo, mesmo que se reponha o que Seu Evilásio tirou. Temos 
outro caminho que eu penso que vai resolver tudo melhor. (p. 33)

 

ATIVIDADE 2

A leitura de As Conchambranças de Quaderna é uma ótima oportunidade para 
trazer um debate sobre um tema bastante importante na sociedade brasileira. O en-
redo trata de casamentos arranjados, em que as mulheres não têm voz e poder de 

2  Acesso em setembro de 2020.

https://youtu.be/Lt7L347wVGk
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escolher o rumo da própria vida, além de apresentar diálogos de personagens que 
afirmam a importância de “desencalhar mulheres”.

É, mulher, mas, com a seca, nós não podemos jogar fora o casamento 
de Aliana não. Desencalhar duas filhas no mesmo dia! (p. 61)

Mas veja: seu casamento com Laércio é que vai resolver nossa situa-
ção, a sua e a minha! Laércio é um rapaz bom, ingênuo, sem maldade, 
incapaz de desconfiar de qualquer coisa nesse mundo! Casando com 
ele, fique certa de que vou poder continuar orientando sua vida aqui, 
pelas cartas! (p. 81)

Quero, quero! Fale, Seu Quaderna! Se Tio Corsino me der uma volta 
boa, mesmo, eu topo a troca e o casamento com Mercedes! Agora 
estou vendo que o senhor tem razão: todas duas são bonitas, todas 
duas são minhas primas e qualquer uma das duas me serve! (p. 87)

A partir do enredo, é possível promover debates sobre o machismo estrutural 
na sociedade brasileira, além de estimular pesquisas sobre os conceitos de gênero 
e feminismo. Também é interessante investigar as consequências da desigualdade 
de gênero, que perpetua as heterogeneidades sociais, fundamentadas na diferença 
entre os sexos. 

Pode-se falar dos contextos social, econômico, cultural e político, em que a mulher 
convive com constantes diferenças salariais, atribuições de cargos, funções e papéis, 
além de ser alvo de assédios e outros tipos de violência.

Para exercitar a habilidade presente na BNCC (EM13LP30) de coleta de dados 
e informações, é possível incentivar os alunos a mapearem dados relativos à desi-
gualdade de gênero, fazendo enquetes, por exemplo, sobre anos de estudo, tipo 
de trabalho, faixa salarial, comparando as informações entre homens e mulheres de 
cada núcleo familiar. 

O aprofundamento e a reflexão sobre esses temas incentivam habilidades presen-
tes na BNCC e nas prerrogativas do novo Ensino Médio, como o desenvolvimento 
da autonomia juvenil, além de contribuir para formar cidadãos críticos, capazes de 
enfrentar os novos desafios da contemporaneidade, tomando decisões éticas e fun-
damentadas. Como propõe a BNCC:
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O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto 
para investigação e intervenção quanto a seus aspectos 
políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de 
modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver 
questões legadas pelas gerações anteriores — e que se 
refletem nos contextos atuais —, abrindo-se criativamente 
para o novo. (BNCC, 2018, p. 463) 

Além disso, essa discussão estimula o aluno a fortalecer uma das finalidades 
presentes na BNCC: a valorização de “sua participação política e social e a dos ou-
tros, respeitando as liberdades civis garantidas no Estado democrático de direito" 
(2018, p. 467).

Por fim, para apresentar os resultados e conclusões sobre sua pesquisa (habili-
dade EM13LP34 da BNCC), os alunos podem produzir textos para a divulgação 
do conhecimento e de resultados de levantamentos que podem ser exibidos em 
apresentações orais.



24

A
S

 C
O

N
C

H
A

M
B

R
A

N
Ç

A
S

 D
E

 Q
U

A
D

E
R

N
A

PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

Interdisciplinaridade com Geografia e Ciências da Natureza
Investigação sobre o sertão

PARA ANTES DA LEITURA

A obra de Ariano Suassuna é um ótimo impulso para os alunos conhecerem me-
lhor o sertão brasileiro. A abordagem pode ser feita de diversas formas. Em primeiro 
lugar, é possível mostrar a localização geográfica dessa sub-região nordestina, que 
transpassa as fronteiras dos estados, estando presente no Ceará e em pontos do 
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

Além disso, há a possibilidade de trabalhar a vegetação e o clima do local, entre 
o meio norte e o agreste, que muitas vezes é associado à seca e à estiagem. Assim, 
é interessante analisar o índice pluviométrico, as temperaturas médias, entre outros 
aspectos. Tudo isso pode contribuir com o desenvolvimento da habilidade, prevista 
na BNCC, de “análise da produção de diferentes territorialidades em suas dimen-
sões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil” (2018, p. 573).

Ainda na área das Ciências Humanas e Sociais, é possível trabalhar os fluxos migrató-
rios inter-regionais dentro do território brasileiro, que muitas vezes estão associados à 
dinâmica econômica do país, e investigar o histórico do êxodo rural e quais movimentos 
de migração estão presentes no atual contexto social. Assim, o aluno será incentivado a 

analisar e caracterizar a mobilidade e a fixação de pessoas, 
grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, po-
líticos, econômicos, sociais e culturais, de modo a compreen-
der e posicionar-se criticamente em relação a esses processos 
e às possíveis relações entre eles. (BNCC, 2018, p. 573)

Na área das Ciências da Natureza pode ser realizada uma análise da Caatinga, 
considerando seus aspectos biológicos, como as espécies de plantas e de animais. 
No caso dos vegetais: juazeiros, aroeira, mandacarus, entre outros. Já dos animais: 
lagartos e gaviões. Para isso, o aluno também deve ser estimulado a “avaliar e pre-
ver efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos, com 
base nos mecanismos de manutenção da vida” (BNCC, 2018, p. 557).

Além disso, pode-se investigar sobre iniciativas de energia solar no sertão bra-
sileiro, como 
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possível solução para as demandas que envolvem a gera-
ção, o transporte, a distribuição e o consumo de energia 
elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a efi-
ciência energética, a relação custo/benefício, as caracterís-
ticas geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os 
impactos socioambientais e culturais. (BNCC, 2018, p. 555)

O jovem também deve ser incentivado a pensar em estratégias de preservação 
da Caatinga, refletindo sobre o “desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos 
recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas” (BNCC, 2018, p. 
555). Desta forma, será fundamental investigar sobre o cenário de preservação no 
território brasileiro e sobre as regiões da Caatinga que são demarcadas como par-
ques nacionais e reservas biológicas.

PARA DURANTE A LEITURA

ATIVIDADE 1

Após o contato dos estudantes com a obra de Suassuna e após terem estudado 
as características do sertão, que tal propor aos alunos que retirem de cada história 
aspectos que são exemplares do que eles vêm estudando?

ATIVIDADE 2

Buscar, em notícias de jornais ou outros canais de informações, publicações atuais 
sobre o Nordeste, mais especificamente sobre o sertão nordestino, que tratem de 
política, seca e outros aspectos ambientais, como novas fontes de energia, desigual-
dade social, migrações ou aspectos que estejam sendo noticiados e que possam 
ajudar os alunos a montar um painel atual da região. Paralelamente a essa pesquisa 
informativa, solicite aos alunos que separem trechos do livro que se relacionem com 
as reportagens selecionadas.

PARA DEPOIS DA LEITURA

Em pequenos grupos, os alunos devem criar uma quarta história, que poderia 
compor As Conchambranças de Quaderna. Eles podem introduzir os conhecimen-
tos aprendidos nas aulas de geografia e ciências, mais aspectos políticos e culturais, 
tendo o personagem Quaderna como narrador. Solicite que eles utilizem recursos 
como a ironia, a metáfora e outras figuras de linguagem, comuns na obra de Suassu-
na, integrando assim os conhecimentos adquiridos em diferentes áreas.
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APROFUNDAMENTO

O GÊNERO DRAMÁTICO E O TEATRO DE SUASSUNA

As Conchambranças de Quaderna é um texto do gênero dramático, construído 
para a sua encenação, sendo assim dividido em atos e cenas. Além disso, a história 
é contada pela fala das personagens e apresenta diversas indicações cênicas que au-
xiliam a representação, como descrições do espaço ou informações sobre as reações 
e expressões dos personagens, que são chamadas de rubricas. 

No mesmo cenário que os dois primeiros. A um canto, um caixão 
de defunto, com quatro velas grandes, nos ângulos; ou então, pelo 
menos uma grande vela, no lugar em que se presume estar a cabeça 
do morto. Adélia, vestida de encarnado, está imóvel, noutro canto, 
com um porquinho na mão. Entram o juiz, Doutor Rolando Sapo, e 
Quaderna. O juiz é incrivelmente míope e enfia o nariz em tudo, para 
poder ver. (p. 107)

Também é interessante estimular que os alunos relacionem os sinais de pontuação 
com a entonação das falas de cada personagem, pois, dessa forma, conseguirão 
identificar, em textos escritos, as intenções e emoções dos falantes, contribuindo 
para o desenvolvimento da habilidade na utilização das “diferentes linguagens, le-
vando em conta seus funcionamentos, para a compreensão e produção de textos 
e discursos em diversos campos de atuação”, conforme prevê a Base Nacional Co-
mum Curricular (2018, p. 491).

Juiz 
Ah, sim, agora encontrei. (Ajoelha-se.) Achei, está aqui! Pedro Cego, 
que a terra lhe seja leve! (Apalpa o porquinho de Adélia.) (p. 109)

A origem do teatro remete à Grécia Antiga, por volta do séc. VIII a.C., como decor-
rência de rituais religiosos em homenagem ao deus Dioniso (ou Baco, para os roma-
nos). No entanto, apesar de sua importância e de ser uma tradição tão antiga, esse 
tipo de texto não recebe tanto espaço no atual contexto escolar brasileiro, fazendo 
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com que muitos jovens não tenham familiaridade com a arte teatral. Sendo assim, é 
extremamente importante introduzir o aluno ao gênero dramático.

Além disso, a atividade teatral contribui para a formação de seres humanos au-
tônomos, com capacidade crítica e de diálogo, e para a desenvoltura em diversas 
habilidades, como autonomia, concentração, autenticidade e confiança. Muitos es-
tudiosos também destacam a possibilidade do teatro trabalhar o ser humano em sua 
totalidade, considerando mente, corpo, espírito, em um processo educativo lúdico 
e criativo, que favorece o protagonismo juvenil e possibilita que o jovem se mobilize 
em diferentes linguagens.

Como o sistema educacional brasileiro, no geral, não contempla a atividade teatral 
nos currículos das disciplinas de Educação Artística, a apresentação desta obra de 
Ariano Suassuna é fundamental e uma excelente forma de introduzir o gênero dra-
mático na vida dos alunos, auxiliando na formação de leitores capazes de interagir 
com o texto teatral na sua versão impressa e, consequentemente, com a atividade 
dramática que se projeta a partir dele.

Conforme falamos nas sugestões de Atividades I, Suassuna iniciou sua trajetória 
no teatro a partir do Teatro do Estudante de Pernambuco (TEP). Lá, por intermédio 
de Hermilo Borba Filho, ele conheceu a obra de Federico García Lorca, que se torna-
ria uma das suas principais influências. O espanhol fazia parte do La Barraca, grupo 
teatral que circulava pela região da Andaluzia levando o teatro a todos e fazendo 
apresentações em praças e outros espaços públicos. Suassuna (2008, p. 54) afirmou 
que o encontro com a obra de Lorca o fez descobrir “que era possível atingir o tom 
eterno da tradição através de minha circunstância”.

Seguindo os mesmos valores, o teatro de Ariano extraía da cultura popular nor-
destina a matéria-prima para uma inovadora linguagem teatral. Em sua trajetória, 
Suassuna sempre deixou claro que seu maior compromisso era com a arte popular 
de sua terra. Assim, sua obra abarca os costumes sertanejos, privilegiando uma visão 
crítica aliada ao riso e ao bom humor. Dentre suas inspirações estão os mamulengos, 
teatro nordestino de bonecos, o bumba meu boi e os espetáculos circenses.

Para saber mais: 
Em Olinda, funciona, desde 1994, o primeiro museu de bonecos populares do Bra-

sil e da América Latina, para divulgar a tradição dos mamulengos. O acervo do Mu-
seu do Mamulengo Espaço Tiridá conta com mais de mil bonecos. A iniciativa surgiu 
depois de membros do Grupo Mamulengo Só-riso perceberem que os bonecos dei-
xados como herança para os familiares dos artistas estavam sendo vendidos como 
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e difundir a arte do mamulengo brasileiro como manifestação da cultura regional”.3

Para saber mais: 
Áudio-aula (Tome Ciência) que apresenta entrevistas entre Jerusa Pires Ferreira, 

professora e pesquisadora da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP 
e pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e 
trovadores cordelistas, como o pernambucano J. Barros: http://www.youtube.com/
watch?v=IKoCjis7Zo8.4 

Vídeo no youtube com a gravação do poema de Patativa do Assaré, “Triste 
Partida”: https://www.youtube.com/watch?v=kNurNd1TYIU.5

Atenção: muitas pessoas confundem cordel com cantorias ou repentes. Embora 
tenham semelhanças, como o ritmo, as rimas e sejam símbolos da cultura nordestina, 
são diferentes gêneros artísticos. O cordel é um gênero literário, sendo uma narrati-
va extensa, com início, meio e fim. Os folhetos de cordel possuem autoria e tempo 
determinados, enquanto os repentes são improvisos, muitas vezes sem autores defi-
nidos. Além disso, apesar de o cordel ter um traço forte de oralidade, suas histórias 
podem ser apenas lidas, sem necessariamente serem declamadas.

Curiosidade: 
A palavra cordel significa “aquilo que está sob uma corda”. Os folhetos da li-

teratura de cordel, por sua vez, costumam ser pendurados em varais, para serem 
vendidos em feiras e mercados populares nordestinos. 

3 In: http://memorial.ufrpe.br/museudomamulengo/ (acesso em setembro de 2020). No 
site da Universidade Federal Rural de Pernambuco, há diversas imagens de mamulengos, 
que podem ser apresentadas aos alunos. 

4 Acesso em setembro de 2020.

5 Acesso em setembro de 2020.

http://www.youtube.com/watch?v=IKoCjis7Zo8
http://www.youtube.com/watch?v=IKoCjis7Zo8
https://www.youtube.com/watch?v=kNurNd1TYIU
http://memorial.ufrpe.br/museudomamulengo/
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SOBRE O MOVIMENTO ARMORIAL

Idealizado por Ariano Suassuna, o Movimento Armorial prezava pela autêntica 
arte brasileira, fincada nas raízes populares. Assim, ele se espalhou por diversas 
vertentes artísticas, como a música, a literatura, as artes plásticas, a dança, o tea-
tro, o cinema e a arquitetura.

A concepção do movimento foi realizada durante toda a vida do escritor, mas a 
sua fundação oficial ocorreu em 18 de outubro de 1970, em um concerto da Orques-
tra Armorial de Câmara com abertura de exposição de arte relacionada ao contexto 
nordestino. Sobre o evento, Suassuna escreveu: “O movimento lançado agora, sob 
a denominação de Armorial resultou de 25 anos de pesquisas”.6

O próprio idealizador considerava o movimento aberto, sem linhas rígidas. Mas, 
sobretudo, contemplava o romanceiro popular nordestino, especialmente a litera-
tura de cordel, e os seus desdobramentos para outras vertentes culturais, como as 
danças nordestinas do frevo e xaxado, o teatro popular do mamulengo e do bumba 
meu boi, além da música nordestina simbolizada por instrumentos como zabumbas, 
pífanos, triângulos e rabecas.

O nome “Armorial” tem origem no termo francês “armoiries” ou “armes”, no 
sentido da heráldica, “conjunto das armas ou brasões da família”. Desta forma, não 
é considerado um neologismo, e, sim, representa metaforicamente uma marca nor-
destina, que cria um traço de uma arte singular.

A palavra “armorial” é, originalmente, um substantivo — o nome que 
se dá ao livro onde são registrados símbolos de nobreza, como os bra-
sões, ou então ao conjunto desses símbolos, ensina-nos o dicionário. 
Mas Ariano Suassuna, idealizador do Movimento Armorial, explicaria 
no programa distribuído no concerto de 1970: “Passei a empregá-
-lo como adjetivo. Primeiro, porque é um belo nome. Depois, porque 
está ligado aos esmaltes da Heráldica, limpos, nítidos, pintados sobre 
metal, ou, por outro lado, esculpidos em pedra com animais fabulo-
sos, cercados por folhagens, sóis, luas e estrelas (...). Se “armorial” era 
um nome usado para definir um conjunto de insígnias, brasões, estan-
dartes e bandeiras de um povo, aqui, entre os brasileiros, a heráldica 
era, então, uma arte popular (VICTOR e LINS, 2007, p. 76).

6 SUASSUNA, Ariano. O Movimento Armorial. Recife: Universitária da UFPE, 1974. Algumas 
informações disponíveis em: http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/
movimentosesteticos/movimento-armorial (acesso em agosto de 2020).

http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/movimentosesteticos/movimento-armorial
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/movimentosesteticos/movimento-armorial
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SOBRE GRANDES NOMES DO UNIVERSO DO CORDEL

Vale a pena conhecer um pouco sobre esses artistas que marcaram a história da 
literatura de cordel.

Leandro Gomes de Barros: autor de mais de 240 obras de cordel, Barros foi des-
crito por Carlos Drummond de Andrade como “Rei da Poesia do Sertão e do Brasil 
em estado puro”. Paraibano, ele escreveu os folhetos O Dinheiro e O Cachorro 
que Defecava Dinheiro, que inspiraram a famosa obra Auto da Compadecida, de 
Ariano Suassuna.

Patativa do Assaré: O poeta popular, compositor, cantor e improvisador foi cinco 
vezes nomeado doutor honoris causa e teve seu poema “A triste partida” musicado 
e gravado por Luiz Gonzaga, em 1964. Sua formação foi fundamentada no cordel 
e na cantoria dos repentes, poéticas da oralidade, e sua obra pode ser dividida em 
três vertentes: lírica, narrativa e reflexiva. 

J. Borges: José Francisco Borges nasceu em Pernambuco, em 1935. Artista po-
pular, xilogravador e poeta, já recebeu diversos reconhecimentos em sua carreira, 
como o prêmio de gravura Manoel Mendive, na 5ª Bienal Internacional Salvador 
Valero Trujillo, Venezuela, em 1995; medalha de honra ao mérito da Fundação 
Joaquim Nabuco, Recife, em 1990; medalha de honra ao mérito cultural, do Palácio 
do Planalto, Brasília, em 1999; e o Prêmio Unesco, em 2000. Além de ser muito co-
nhecido pelos folhetos de literatura de cordel, J. Borges também ilustrou a edição 
brasileira de um livro de Eduardo Galeano e constantemente participa de exposi-
ções, dentre elas a do Memorial J. Borges, que funciona como seu ateliê, oficina e 
galeria em Bezerros, sua terra natal. 

No site http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/j-borges-
mestre/mestre,7 do governo de Pernambuco, diversas xilogravuras de J. Borges são 
apresentadas. Há também um vídeo, em que o artista conta a sua história.

7 Acesso em agosto de 2020.

http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/j-borges-mestre/mestre
http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/j-borges-mestre/mestre
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

O Sertão através da arte, música e literatura

O sertão nordestino é inspiração para muitas obras literárias, musicais e artísticas. 
Na literatura é possível encontrar inúmeros livros que apresentam um pouco da rea-
lidade do sertão nordestino, dentre eles: Vidas secas, de Graciliano Ramos; Os ser-
tões, de Euclides da Cunha; O quinze, de Rachel de Queiroz; O sertanejo, de José 
de Alencar; Menino de engenho, de José Lins do Rêgo; Grande Sertão: Veredas, de 
Guimarães Rosa e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto.

Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a 
rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera.8

É interessante também buscar outro texto dramático que retrata o sertão nordestino, 
como Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. É uma peça teatral es-
crita em versos e que apresenta forte influência da literatura de cordel.

O meu nome é Severino,

não tenho outro de pia.

Como há muitos Severinos,

que é santo de romaria,

deram então de me chamar

Severino de Maria;

como há muitos Severinos

com mães chamadas Maria,

fiquei sendo o da Maria

do finado Zacarias.9

8  ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Editora Nova Aguilar, 1994, p. 402.

9 MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina e outros poemas. Rio de. Janeiro: 
Alfaguara, 2007, p. 68.
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Trazer essas produções artísticas pode fazer com que o jovem sinta-se incentivado 
a “relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/escuta, com suas condições 
de produção e seu contexto histórico-social de circulação, considerando as perspec-
tivas, papel social do autor, época, gênero do discurso”, como preconiza a BNCC 
(2018, p. 506).

Também podem ser utilizadas referências do audiovisual, como o clássico do 
cinema brasileiro Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Vidas secas, 
de Nelson Pereira dos Santos (adaptação do romance de Graciliano Ramos), Baile 
perfumado, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, Auto da Compadecida, de Guel Arraes, 
Cinema, aspirinas e urubus, de Marcelo Gomes, e Bacurau, de Kleber Mendonça 
Filho e Juliano Dornelles.

O contato com diferentes referências da sétima arte incentiva o desenvolvimen-
to da capacidade do jovem de “fruir e apreciar esteticamente diversas manifes-
tações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, 
de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade” 
(BNCC, 2018, p. 496). Assim, também será possível o aluno analisar os diferentes 
contextos, movimentos históricos e sociais das artes (Idem).

Através da música, também há inúmeras possibilidades de percorrer o universo 
do sertão brasileiro, como nas canções “Asa branca” e “A volta da Asa Branca”, de 
Luiz Gonzaga, “Lamento Sertanejo”, de Dominguinhos e Gilberto Gil, “O sertão 
te espera”, de Dominguinhos, “Luar do Sertão”, de Pena Branca e Xavantinho, 
“Morro Velho” e “Noites do sertão”, de Milton Nascimento, e “Sertão Urbano”, de 
Curumin. Para isso, o recurso de canais de música na internet pode ser vastamente 
utilizado, inclusive com disponibilização das letras.
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BERGSON, Henri (2007). O riso: ensaio sobre a significação do cômico [livro eletrô-
nico] São Paulo: Edipro, 2020.

O riso reúne três artigos escritos pelo filósofo francês Henri Bergson em 1899 para 
a Revue de Paris, reunidos em livro no ano seguinte. Nesses três textos, o autor bus-
ca elucidar o significado do cômico e o que está por trás do riso como fenômeno 
social. As formas desajeitadas, os desvios de padrão e o feio são alguns dos moti-
vadores do riso. Decorre daí a hipótese de Bergson de que o cômico depende de 
certa insensibilidade humana, uma exigência de que o outro se encaixe em padrões 
sociais. O pensamento original e incisivo de Bergson, neste e em outros ensaios, o 
tornou um dos mais influentes filósofos modernos, com ideias que impactam a inte-
lectualidade até hoje.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler, em três artigos que se completam. 47ª 
ed. São Paulo: Cortez, 2006.

O livro aborda o valor da leitura, das relações da biblioteca popular com a alfa-
betização de adultos e traz um relato do pedagogo sobre sua experiência em São 
Tomé e Príncipe. Aprender a ler, escrever, alfabetizar-se, é antes de tudo, para Freire, 
aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação me-
cânica de palavras, mais numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.

GRAZIOLI, Fabiano Tadeu. Teatro de se ler: o texto teatral e a formação do leitor. 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras, do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo, sob a orientação 
do Prof. Dr. Miguel Rettenmainer da Silva. Disponível em: http://tede.upf.br/jspui/
handle/tede/868#preview-link0. Acesso em setembro de 2020.

Esta dissertação é extremamente importante para nos fazer refletir sobre o papel 
fundamental do texto teatral na formação de leitores e de inserir a atividade dramá-
tica no contexto escolar.  

MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários, São Paulo: Cultrix, 1978.
Esta é uma obra de referência indispensável a todos os que se interessam por 

literatura, particularmente aos estudantes e professores de Letras. Com mais de se-
tecentos verbetes, que, de acordo com a importância do assunto, podem ir da infor-
mação sintética em algumas linhas ao pequeno ensaio analítico em várias páginas, 
este dicionário apresenta gêneros e espécies literárias, formas literárias, termos de 
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RABETTI, Betti (Org.). Teatro e comicidades: Estudo sobre Ariano Suassuna e outros 
ensaios. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005. 

Esse livro é resultado de uma pesquisa da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UniRio), em que o teatro de Ariano Suassuna é estudado. O cô-
mico na obra desse autor é fundamental para que se possa compreender a crítica 
subjacente. Personagens caricaturais, situações absurdas e o uso de ambiguidades 
constituem o humor, aspectos presentes na obra aqui analisada.

RAMALHO, Fabíula Martins. Ariano Suassuna: um pensador no teatro brasileiro: 
uma análise da trajetória intelectual do dramaturgo e da peça Farsa da Boa 
Preguiça. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Literatura e 
Práticas Sociais, do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, sob a orientação 
do Prof. Dr. André Luís Gomes. Disponível em: https://repositorio.unb.br/
bitstream/10482/11660/1/2012_FabiulaMartinsRamalho.pdf. Acesso em setembro 
de 2020.

Embora o trabalho seja focado na peça Farsa da Boa Preguiça, a análise realizada 
pela autora ajuda a pensar a obra As Conchambranças de Quaderna, já que o humor 
presente nas duas obras é um recurso importante para apresentar situações absur-
das e fazer com que o leitor/espectador possa ter uma visão crítica sobre as mesmas.
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seer.ufs.br/index.php/revipi/article/view/3047. Acesso em agosto de 2020.

Este artigo congrega parte dos resultados do plano de pesquisa “O teatro cômico 
de Ariano Suassuna” (PIBIC/CNPq 2012-2013), que recebeu o primeiro lugar na área 
de Letras, Linguística e Artes do Prêmio Iniciação Científica, no 23° Encontro de Ini-
ciação Científica da Universidade Federal de Sergipe, em 2013. 

SUASSUNA, Ariano. Iniciação à Estética. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
Este livro foi escrito por Ariano Suassuna na época em que dava aulas de Estética 

na Universidade Federal de Pernambuco. Nessa obra, Ariano foca o universo das 
Artes, com uma linguagem simples e didática.

VICTOR, Adriana; LINS, Juliana. Ariano Suassuna: um perfil bibliográfico. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2007.

Esta biografia é fundamental para todos que desejam conhecer mais a fundo a 
trajetória do grande Suassuna, tantoo artista quanto o ser humano.

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11660/1/2012_FabiulaMartinsRamalho.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11660/1/2012_FabiulaMartinsRamalho.pdf
https://seer.ufs.br/index.php/revipi/article/view/3047
https://seer.ufs.br/index.php/revipi/article/view/3047
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SITES / PORTAIS DE NOTÍCIA / INSTITUIÇÕES CULTURAIS

* Acesso a todos os endereços eletrônicos em agosto de 2020

• Academia Brasileira de Cordel: http://www.ablc.com.br/o-cordel/historia-do-cordel/.

• Biblioteca virtual da Universidade de Passo Fundo: http://tede.upf.br/jspui/
handle/tede/868#preview-link0.

• Ciclo de leitura As Conchambranças de Quaderna, na Casa da Gávea: https://
www.youtube.com/watch?v=Lt7L347wVGk&feature=youtu.be.

• Matéria do jornal El País: “Dez jeitos de amar Federico García Lorca”. https://
brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/cultura/1470752926_203992.html.10

• Perfil biográfico de Ariano Suassuna disponível no portal Academia Brasileira de 
Letras (ABL): https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna/biografia.

• Portal da Academia Brasileira de Cordel: http://www.ablc.com.br/.

• Portal da Enciclopédia Itaú Cultural: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa8837/j-borges.

• Portal do Museu do Mamulengo: http://memorial.ufrpe.br/museudomamulengo/.

• Repositório de dissertações da Universidade de Brasília: https://repositorio.
unb.br/bitstream/10482/11660/1/2012_FabiulaMartinsRamalho.pdf.

• Revista Pesquisa, da Fapesp: https://revistapesquisa.fapesp.br/o-voo-de-patativa-
do-assare/.

• Site do Museu Afro-Brasil: http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-
biografico/movimentosesteticos/movimento-armorial.

10 O texto mostra um pouco da trajetória e da importância de Federico García Lorca, grande 
influência no trabalho de Ariano Suassuna.

http://www.ablc.com.br/o-cordel/historia-do-cordel/
http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/868#preview-link0
http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/868#preview-link0
https://www.youtube.com/watch?v=Lt7L347wVGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lt7L347wVGk&feature=youtu.be
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/cultura/1470752926_203992.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/cultura/1470752926_203992.html
https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna/biografia
http://www.ablc.com.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8837/j-borge
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8837/j-borge
http://memorial.ufrpe.br/museudomamulengo/
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11660/1/2012_FabiulaMartinsRamalho.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11660/1/2012_FabiulaMartinsRamalho.pdf
https://revistapesquisa.fapesp.br/o-voo-de-patativa-do-assare/
https://revistapesquisa.fapesp.br/o-voo-de-patativa-do-assare/
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/movimentosesteticos/movimento-armorial
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/movimentosesteticos/movimento-armorial

