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1. CARTA AO PROFESSOR

É com prazer que a Ediouro Lazer e Cultura apresenta este Material Digital do Professor 
para a obra A pensão de dona Berta e outras histórias para jovens. Trata-se de uma 
proposta que visa contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixo-
nados 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 forma-
do. 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 edu-
cador 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, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, em 
casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, 
pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a 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 A pensão de dona 
Berta e outras histórias para jovens como um ponto de partida para sua progra-
mação 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.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de lei-
tura 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 for-
mativa 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 disci-
plinas do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes na sociedade 
em que vivemos.

Ediouro Lazer e Cultura
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AUTORES E OBRA

Ariano Suassuna (1927-2014) poeta, dramaturgo, romancista, ensaísta, artista plás-
tico e grande defensor da cultura brasileira, nasceu na Cidade da Paraíba/PB, hoje João 
Pessoa. Mas é no sertão do estado que passa boa parte da sua infância, primeiro na 
fazenda “Acauhan” e, depois, em Taperoá — município onde se desenrola a ação de 
quase todas as suas histórias e sobre o qual fala em muitos de seus textos —, e entra 
em contato com a arte e os espetáculos populares do Nordeste. Fez seus estudos 
e carreira no Recife/PE, cidade em que seu trabalho culmina na idealização do Mo-
vimento Armorial, o qual procura criar uma arte erudita brasileira a partir das raízes 
populares da nossa cultura, como a dança, o teatro, a cantoria de viola, o mamulen-
go, 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 uni-
versidades, ministrou aulas de disciplinas ligadas à arte e à cultura brasileira, além  de 
realizar “aulas-espetáculo” por todo o país. Escreveu para diversos periódicos, como 
Diário de Pernambuco, Folha da Manhã, Folha de S.Paulo, Bravo! e Jornal da Sema-
na, no qual escreveu semanalmente para a coluna “Almanaque Armorial”, um espaço 
em que tratava de diferentes assuntos. Atuou, ainda, como Secretário de Cultura de 
Pernambuco e Secretário de Educação e Cultura do Recife. Doutor Honoris Causa de 
diversas universidades, o autor foi também membro da Academia Brasileira de Letras, 
bem como das academias dos estados de Pernambuco e da Paraíba.

Manuel Dantas Suassuna (1960) é filho de Ariano Suassuna. Aos 26 anos, decidiu 
seguir o caminho das artes plásticas, assinando os cenários e figurinos de peças de 
Ariano, bem como atuando como diretor de arte em algumas delas. Sob sua coor-
denação 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, organi-
zou a exposição “Em nome do pai”, homenageando a trajetória artística de Ariano. 
Suas obras — a maioria pinturas — são permeadas pelo sagrado: cruzes, terços, 
ex-votos, muitas representações de Nossa Senhora e de Cristo crucificado. 

A seleção dos textos, organização e notas ficou a cargo de Carlos Newton Jr., que 
assina também o prefácio da obra. Carlos Newton é professor da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE), poeta, ensaísta e ficcionista. Escreveu mais de dez livros e 
organizou algumas coletâneas. Especialista na obra de Ariano Suassuna — que, aliás, 
dizia que Carlos Newton conhecia mais sua obra do que ele próprio —, atualmente é 
o responsável pela coordenação editorial e fixação do texto das obras de Suassuna.

O livro A pensão de dona Berta e outras histórias para jovens reúne 13 textos 
escritos por Ariano Suassuna em livros e periódicos, a maioria deles originalmen-
te publicados no Jornal da Semana, no qual assinava, desde 1972, uma coluna em 
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que incluiu, ao longo de análises e comentários, várias das histórias engraçadas que 
costumavam servir de ponto de partida para reflexões mais sérias. A base de cada 
um dos textos da obra são relatos cômicos sobre histórias que aconteceram com o 
autor ou que ele ouvia de familiares (ocorridas ou narradas por eles) desde menino, 
de amigos e diretamente da boca do povo, no sertão da Paraíba. O texto “A pensão 
de dona Berta”, que dá título ao livro, é um longo e afetivo depoimento memorialista 
do autor sobre o fascinante e célebre indigenista e médico sanitarista Noel Nutels. 
Nos demais, Suassuna aborda outras figuras conhecidas, apresenta a cultura popular 
nordestina e suas manifestações artísticas, através de “causos” diversos, comenta 
fatos históricos da Paraíba, do Nordeste e do mundo, fala sobre lugares e cidades da 
região e conta sobre sua vida, e a dos Suassuna, por meio de relatos memorialísticos.

POR QUE LER ESTE LIVRO NO ENSINO MÉDIO?

Esta obra é inédita e bem diferente de outras que estamos acostumados a ver e ler 
de Ariano Suassuna, pois não é um texto puramente narrativo. É um livro composto 
por textos que apresentam traços biográficos, argumentativos e de registro histórico. 
O trabalho com A pensão de Dona Berta e outras histórias para jovens se faz im-
portante por ser uma compilação de textos que abrem ao jovem brasileiro uma porta 
de acesso ao universo mítico e poético do autor, por meio de histórias mais curtas, de 
resgate memorialístico e com conteúdo cômico que prendem a atenção dos alunos e 
tornam a leitura fluida. Além de terem o tom típico de Ariano, que inevitavelmente es-
timula o gosto pelo ato de ler, introduzem ainda, pelo uso de comentários e análises, 
questões da sociedade que afetam a vida dos seres humanos e do planeta, levando 
os jovens a problematizar e refletir criticamente sobre esses temas.

Os textos reunidos na obra são elaborados com base em histórias vividas por 
Suassuna ou transmitidas a ele por familiares, desde jovem, e em histórias con-
tadas pelo Nordeste que, ao serem publicadas em jornais, passaram a ser um 
registro da cultura regional e brasileira. Junto às ilustrações feitas por seu filho 
Manuel Dantas Suassuna — que utiliza como um de seus recursos o próprio papel 
de jornal — e a partir de uma leitura mais madura e complexa, a obra aprofunda os 
saberes dos alunos sobre a geografia e a história da Paraíba e do Brasil, bem como 
sobre a vida do autor e de sua família. Além disso, levanta conhecimentos acerca 
de outros escritores, de personalidades brasileiras, de pessoas que fazem parte do 
imaginário popular nordestino e de movimentos políticos e históricos ocorridos no 
país e no mundo, gerando um diálogo entre leitor e autor sobre acontecimentos 
passados que ainda impactam o nosso presente.
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Por reproduzirem narrativas difundidas oralmente, que se modificam conforme são 
passadas adiante, não sendo, por vezes, verdadeiras ou inteiramente verídicas e pos-
suindo um ar de invenção devido à sua singularidade, disseminação e comicidade, é 
possível realizar atividades que auxiliem na construção de “habilidades e critérios de 
curadoria e de apreciação ética e estética, considerando, por exemplo, a profusão de 
notícias falsas (fake news), de pós-verdades, [...] nas mais variadas instâncias da internet 
e demais mídias” (BRASIL, 2018, p. 488) e da aptidão em fazer análises “da relação entre 
informação e opinião, com destaque para o fenômeno da pós-verdade” (Ibid., p. 503).

Sua importância se dá, também, pela apresentação dos gêneros biografia, rela-
tos e memórias — tipos de documentos históricos em que há uma breve narração 
de um acontecimento específico da vida de alguém ou de alguma personalidade 
interessante e suas consequências e reflexões sobre o fato — e autobiografia — 
como no texto “Suassuna por ele mesmo”, em que há uma narrativa pessoal com 
resgate memorialístico. A leitura do livro permitirá aprimorar o desenvolvimento 
da capacidade tanto de perceber as peculiaridades dos gêneros quanto de dife-
renciá-los de outros gêneros discursivos semelhantes. 
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2. PROPOSTA DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

O trabalho com a leitura do livro de Ariano Suassuna abrange temas políticos, 
antropológicos e sociológicos, sendo possível apresentar sua relação com o mun-
do contemporâneo em que o(a) aluno(a) está inserido(a), como os diferentes esti-
los de vida nas cidades brasileiras; as desigualdades sociais; e a relação indivíduo 
com o trabalho e seus projetos de vida. Além disso, o livro possibilita a realização 
de atividades que tanto trabalham o gênero literário, as diferentes modalidades 
literárias de um contexto cultural mais urbano e as manifestações populares bra-
sileiras, quanto levam os(as) alunos(as) a fazerem análises e reflexões críticas em 
produções escritas e orais que desenvolvam suas capacidades argumentativas.

I - ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

Antes de apresentar aos(às) alunos(as) o livro a ser lido, é importante levantar seus 
conhecimentos prévios sobre o autor e suas obras. Toda a atividade prévia deve 
ser realizada oralmente, visando estimular o desenvolvimento da capacidade argu-
mentativa dos(as) estudantes. Para tanto, inicialmente, pergunte aos(às) alunos(as) se 
sabem quem foi Ariano Suassuna. Aos que se manifestarem positivamente, indague 
quem foi o autor e quais obras dele conhecem. Solicite que falem sobre como tive-
ram contato com o autor e/ou a obra mencionada e questione-os sobre a impressão 
que têm das histórias e sobre seu estilo de literatura. 

É possível que comentem sobre a cultura nordestina e a literatura de cordel, ou 
mesmo sobre o teor cômico das obras, e que tragam como referência o filme O Auto 
da Compadecida, de 2000. Caso isso aconteça, utilize o tema como gancho para apre-
sentar, em sala de aula, o trailer do filme. Porém, se não houver menção a ele, mostre 
ainda assim o trailer, peça que se atentem ao autor da obra que serviu de base para o 
filme e aguarde a manifestação dos(as) próprios(as) alunos(as). Essa é uma outra forma 
de provocar um diálogo sobre suas impressões acerca da história. Então, nas duas si-
tuações, oriente aqueles que conhecem o filme ou o livro a resumi-lo para os outros e 
guie-os(as) para apontar suas principais características, como a comicidade, a presen-
ça da religião católica, as marcas da cultura, fala e costumes nordestinos, assim como 
do folclore brasileiro, entre outras temáticas típicas de Ariano Suassuna. No meio da 
conversa, insira o assunto das manifestações populares do Nordeste, de forma a iden-
tificar os saberes dos alunos em relação à região e às artes nordestinas, como cidades 
e estados, revoluções e lutas políticas, o movimento dos retirantes, a literatura de cor-
del, os repentistas, os cantadores de viola e as histórias de tradição oral.

Então, retome a pergunta sobre quem foi Ariano Suassuna e apresente a eles(as) 
o Movimento Armorial, idealizado pelo autor. Explique que foi um movimento ar-
tístico lançado oficialmente em 18 de outubro de 1970 e propagado em diversas 
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obras, que procurava criar uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares 
da nossa cultura, em especial, a cultura da região do autor. Embora tenha se ini-
ciado no meio acadêmico, com apoio do Departamento de Extensão Cultural da 
Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), rapidamente difundiu-se por âmbitos populares, ao valorizar o sertão nor-
destino, prestigiando os aspectos culturais e artísticos locais. 

Na sequência, pergunte à turma sobre a frequência com que leem jornal — físico 
ou on-line. Aos que disserem ter o costume de realizar esse tipo de leitura, ques-
tione qual seção mais se interessam. Então, conte que, além de autor de obras 
narrativas, Suassuna também escrevia para jornais e que, de 1972 a 1974, assinou, 
no Jornal da Semana, a coluna “Almanaque Armorial do Nordeste”, uma página 
literária semanal que tratava de assuntos variados, com ideias, lembranças, análi-
ses, comentários e narração de casos engraçados que ouvia, além de sistematizar, 
aos poucos, os princípios poéticos e estéticos do Movimento Armorial, ao analisar 
as obras dos artistas armoriais que vinham sendo lançadas.

Por fim, indague-os(as) sobre o que acreditam ser as histórias de tradição oral e 
se já ouviram histórias contadas por algum familiar ou amigo de situações ocorri-
das por eles. Questione-os(as) sobre o que pensam da veracidade dessas histórias, 
se as compreendem como um fato que realmente aconteceu ou como algo inven-
tado e transmitido como verdade. Deixe que debatam, sem intervir.

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

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

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

• Trailer de O Auto da Compadecida, divulgado pelo Canal Cinema da Fundação 
Joaquim Nabuco: 
https://www.youtube.com/watch?v=h_0j6ZOlBYU
(Acesso em: 21 ago. 2020.)

Ao trabalhar o Movimento Armorial, é importante ter conhecimento sobre como 
surgiu o movimento — em todas as suas vertentes —, suas características e principais 
autores. Para isso, selecionamos uma reportagem, um documentário, uma playlist de 
música armorial, dois textos explicativos e uma tese acadêmica acerca do assunto.

• “Movimento Armorial, 50 anos do convite para que o Brasil mire as suas en-
tranhas”— reportagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_0j6ZOlBYU
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https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-18/movimento-armorial-50-anos-do-convite-
a-que-o-brasil-mire-suas-entranhas.html#?sma=newsletter_brasil_diaria20201019
(Acesso em: 23 out. 2020.)

• “A música armorial, do experimental à fase arraial” — documentário: 
https://www.youtube.com/watch?v=e7gh5EgIPGY&ab_channel=M%C3%BAsicaBoa
(Acesso em: 03 set. 2020.)

• As músicas armoriais — playlist: 
https://radiobatuta.com.br/selecao/as-musicas-armoriais/
(Acesso em: 03 set. 2020.)

• O Movimento Armorial em três Tempos: aspectos da música nordestina da con-
textualização dos Quintetos Armorial, da Paraíba e Uirapuru — tese acadêmica:
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_565e343653fed71c9167e0ad8441a672
(Acesso em: 17 fev. 2021.)

• “Literatura: Obra-prima do Romanceiro Popular Nordestino” — reportagem 
em revista on-line: 
http://www.revistacontinente.com.br/edicoes/118/literatura--obra-prima-do-
romanceiro-popular-nordestino
(Acesso em: 04 set. 2020.)

• Movimento Armorial — página da Fundação Joaquim Nabuco: 
https://pesquisaescolar.fundaj.gov.br/pt-br/artigo/movimento-armorial/
(Acesso em: 21 set. 2020.)

Já para falar sobre o Almanaque Armorial, alguns textos escritos pelo autor para a 
Folha de S.Paulo que recriam o “Almanaque” do Jornal da Semana podem ser rele-
vantes, especialmente um que inicia e outro que encerra sua participação no jornal:

• “Suassuna recria almanaque e folhetim”: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1007200018.htm
(Acesso em: 21 set. 2020.)

• “Despedida”: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2603200129.htm
(Acesso em: 21 set. 2020.)

• “Almanaque Armorial Brasileiro”: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1007200026.htm
(Acesso em: 21 set. 2020.)

II - ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Como A pensão de dona Berta e outras histórias para jovens é uma seleção 
de textos escritos por Suassuna e publicados em jornais e livros, a identificação do 

https://www.youtube.com/watch?v=e7gh5EgIPGY&ab_channel=M%C3%BAsicaBoa
https://radiobatuta.com.br/selecao/as-musicas-armoriais/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_565e343653fed71c9167e0ad8441a672
https://pesquisaescolar.fundaj.gov.br/pt-br/artigo/movimento-armorial/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1007200018.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2603200129.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1007200026.htm
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gênero textual na obra pode não ser muito simples para os(as) alunos(as). Por isso, 
durante a leitura, eles deverão selecionar as características estruturais de cada texto 
e inferir o gênero ao qual acreditam que pertence. 

Para tanto, depois da leitura de um conjunto de textos e em diferentes aulas da 
disciplina, questione-os sobre o gênero textual e escolha um levantado por eles que 
não seja biografia, autobiografia, relatos e memórias. Cabe ao professor determinar 
quantos gêneros poderão ser trabalhados em uma aula, separar o número necessário 
de textos lidos e identificar qual se encaixa em cada um dos gêneros, pois, devido à 
riqueza do texto e às peculiaridades relativas aos personagens, é possível escolher e se-
guir vários caminhos a serem trabalhados. Inicialmente, peça que justifiquem suas esco-
lhas apresentando os aspectos observados. É possível que digam ser crônicas, artigos 
de opinião, contos, dissertações, notícias, reportagens, editoriais, anedotas, ensaios 
literários ou outros. Se esses gêneros não forem mencionados pelos(as) alunos(as), o(a) 
professor(a) pode provocar, perguntando por que não seriam um ou outro gênero.

Então, escolha um gênero citado e apresente suas características principais. À medida 
que é explicado, os(as) alunos(as) devem identificar nos textos já lidos o motivo e os 
traços que o distanciam de dado gênero, expondo-os em voz alta para o(a) professor(a) 
e os(as) colegas. Vale ressaltar a necessidade de, a cada aula e explanação, essa ma-
nifestação dos(as) alunos(as) ser voluntária e única — por exemplo: o(a) aluno(a) que 
assinalar as diferenças entre o texto e a crônica deve dar chances, na próxima aula, a 
outro(a) aluno(a) de realizar a atividade e falar sobre o texto e o artigo de opinião. Fa-
z-se interessante, também, anotar esses apontamentos na lousa à medida que forem 
sendo levantados e solicitar que os(as) alunos(as) os escrevam no caderno, destacando 
os trechos que se assemelham e diferenciam do gênero textual apresentado.

Assim, ao falar sobre esses gêneros, trabalhe as características de cada um com as 
do registro de memórias. Por exemplo:

• Artigo de opinião — texto argumentativo não ficcional publicado em jornais, 
revistas, sites e redes sociais, em que o autor expressa seu ponto de vista 
sobre determinado assunto, fundamentado com bons argumentos e baseado 
em fatos e pesquisas.

• Crônica — texto narrativo curto, ficcional ou não, que aborda a visão pessoal 
do(a) autor(a) diante de uma notícia ou de seu cotidiano, isto é, são impressões 
essencialmente pessoais do(a) autor(a) com teor humorístico, irônico e/ou críti-
co, que mostram outros ângulos do fato.

• Conto — texto narrativo curto, essencialmente ficcional, com poucas personagens, 
apresentando ações, tempo e espaço reduzidos, em que a narrativa é mais direta, 
isto é, acontece sem rodeios para um rápido desfecho e resolução de conflitos. 

• Anedota — texto narrativo curto, popular e humorístico, normalmente de 
autoria desconhecida, com enredo e linguagem simples em terceira pessoa 
e discurso direto.
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• Editorial — texto argumentativo que, utilizando a relação de causa e consequ-
ência, comparações e dados de pesquisas, aborda um tema em discussão na 
sociedade, por meio do qual os periódicos expressam seu ponto de vista para 
criticar ou elogiar algo e para estimular a reflexão.

• Notícia — texto jornalístico que transmite informações e divulga um fato novo 
ou um acontecimento, estruturado em lead (resumo dos fatos, pessoas envol-
vidas, tempo, lugar, como e por que aconteceu) e corpo do texto, em que é 
comum o uso de entrevistas e de linguagem formal.

• Reportagem — texto jornalístico que utiliza tanto a informação quanto o co-
mentário e apresenta detalhes, questionamentos de causa e efeito e diferentes 
versões de um acontecimento.

• Ensaio literário — texto opinativo e expositivo breve, em prosa e de fácil leitu-
ra, no qual o(a) autor(a) faz reflexões e expõe suas impressões pessoais sobre 
algum tema, sem a necessidade de confirmar o que está sendo abordado. 

Desse modo, desenvolve-se no(a) estudante a capacidade de perceber as pe-
culiaridades estruturais e estilísticas dos diferentes gêneros discursivos. Essa com-
preensão é fundamental para que se planeje, produza, revise, edite, reescreva e 
avalie textos, diferenciando criticamente textos de áreas do conhecimento distintas, 
identificando sua organização tópica e a hierarquização das informações, conforme 
aponta a BNCC (BRASIL, 2018).

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

A fim de ter subsídios para explanar sobre os diferentes gêneros textuais que po-
dem ser levantados durante as aulas, são necessários textos explicativos que apre-
sentam suas características.

• “Artigo — Conto — Crônica — Ensaio”: 
https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/1288536
(Acesso em: 17 set. 2020.)

• “Gênero textual anedota”:
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-anedota/
(Acesso em: 23 set. 2020.)

III - ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Ao fim da leitura do livro A pensão de dona Berta e outras histórias para jovens 
e com todos os outros gêneros definidos, caso algum(a) aluno(a) diga que os tex-
tos são biografia, autobiografia, relato pessoal ou outras denominações análogas a 
registros de memória, confirme e passe para sua elucidação. Se nenhum(a) levantar 

https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/1288536
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-anedota/
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essa hipótese, provoque-os(as), da mesma forma que a atividade com os outros 
gêneros foi realizada, a citá-la, perguntando: “Será que estes textos não são relatos 
de memórias?” ou “Será que alguns textos não são biografias ou autobiografias?”. 

Então, explique que tanto os relatos quanto as biografias são narrativas e registros 
históricos de algo que ocorreu com uma pessoa, seja ela o(a) autor(a) ou não. São 
textos que retratam uma certa época ou documentam fatos de alguém que faz ou 
fez parte da sociedade. Além disso, diga que não ocorrem somente na linguagem 
escrita, mas também na oral, como Suassuna fazia em suas aulas-espetáculos.

Em seguida, aponte que um relato pessoal ou de memória narra uma experiên-
cia marcante vivida pelo narrador ou por alguma outra personalidade e expõe 
reflexões sobre o acontecimento, em que é possível experimentar os sentimentos 
e emoções expressos. Por ser um texto narrativo, possui tempo, espaço, pessoas 
e sequências de fatos, além de características como: verbos no passado que os-
cilam entre pretérito imperfeito e pretérito perfeito; linguagem formal; prioridade 
das ações e descrições de cena; e uso de adjetivos e descrições de personagens, 
embora possa não ser predominante.

Quanto à autobiografia, trabalhe a questão de também ter caráter pessoal, em 
que seu traço essencial é o(a) próprio(a) autor(a) como personagem principal, apre-
sentando, por vezes, um resgate memorialístico — baseado na realidade — e, às 
vezes, traços ficcionais. Ressalte, ainda, características como: narração em primeira 
pessoa do singular; partilha das próprias impressões e visão de mundo, geralmente 
no tempo presente; e pode ser produzida em diferentes formatos, como diários, 
poemas, músicas, cartas, contos, roteiros etc.

Por fim, mostre que, além dessas características, os textos de Ariano Suassuna 
possuem um teor cômico — que amenizam os temas sobre os quais escreve e que 
expõem a realidade brasileira — e contam histórias que se tornaram populares na 
sua região, contadas a ele por parentes ou pessoas próximas.

Depois dessa conversa, oriente os(as) alunos(as) a escreverem um texto narran-
do brevemente algum acontecimento específico da vida de alguém, que tenha 
chegado ao conhecimento deles oralmente — como algum caso de sua família, 
de seus amigos, de amigos de seus amigos, de conhecidos etc. — ou alguma his-
tória ocorrida com eles(as) mesmos(as). Pode ser um relato pessoal ou histórico e 
possuir as características dos gêneros discutidos anteriormente. O texto produzido 
também deve possuir humor, refletir criticamente e dialogar sobre questões de sua 
realidade e da sociedade contemporânea, que afetam a vida de todos, tais como 
acontecimentos do mundo e do mercado de trabalho, projetos de vida presentes e 
futuros e a continuidade acadêmica; as redes sociais, a cultura digital e os memes; 
as fake news; a diversidade, a desigualdade e a discriminação social, racial, cultural 
e de gênero; a ética, a liberdade, a democracia e a justiça social; a sustentabilida-
de, o meio ambiente e os danos causados à natureza pelo ser humano; os conflitos 
urbanos; e a imigração e os refugiados. 
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Depois da produção escrita, em conjunto com as ilustrações feitas em dupla 
na atividade de Artes (como se verá adiante), todos os textos e imagens serão 
reunidos para criar um almanaque da sala. Com o auxílio do(a) professor(a) e ba-
seados(as) no “Almanaque Armorial” de Suassuna, é necessário que escolham, 
juntos(as), o nome da coletânea. Assim, explique a eles(as) o que é um almanaque, 
fale um pouco sobre sua história e trabalhe com os(as) alunos(as) como ele deve 
ser produzido. Inicie dizendo que são “fontes valiosas para compreendermos a 
história social e cultural da sociedade” (SEGALIN, 2010) e publicações com textos 
humorísticos, literários, informativos e de comunicação popular, que ocasionam 
reflexões e questionamentos. É importante mostrar a eles que

o almanaque é um gênero ao mesmo tempo literário e editorial utili-
zado para difundir textos de natureza extremamente diferente. Daí o 
sucesso perpetuado de um livro que pode ser, ao mesmo tempo, útil 
e prazeroso, didático e de devoção, tradicional e “esclarecido”. Essa 
diversidade organiza a tipologia das obras, dos simples calendários, 
que indicam os santos de cada dia e as fases da lua, até os almana-
ques poéticos ou enciclopédicos. (CHARTIER, 1999)

Entre as características que devem ser apresentadas sobre o material, destaque 
ser uma brochura com escritos populares, que é produzido e difundido com o in-
tuito de transmitir “informações úteis, manter e renovar tradições culturais, relatar 
os eventos e personagens do seu tempo” (MARTELETO; DOURADO, 2019). De 
caráter enciclopédico, os almanaques contam com calendário e assuntos recreati-
vos e humorísticos, bem como religiosos e científicos, além de incluírem poemas 
e contos populares. Outros aspectos desse tipo de publicação possíveis de serem 
expostas são os descritos por Margareth Park (1998):

Os almanaques fazem uma reflexão de e sobre a atualidade sem per-
der o gosto do imaginário e do maravilhoso, que jamais cessam de 
existir, de aparecer neles. O saber, a ciência e a história são recontados 
de forma agradável, atraente, contendo crenças que aguçam a ávida 
imaginação. Divertindo pessoas que, raramente, se divertiam, fixando 
o interesse que leva à leitura. A mistura de contos, anedotas, fábulas 
e documentação trazem certa objetividade, coerente com o conceito 
de observação da natureza (o natural observado, o astrológico).
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Também vale ressaltar aos(às) alunos(as) que um almanaque muito difundido na 
região Nordeste foi a tradução para o português do Lunário Perpétuo, de Gerónimo 
Cortés (1555-1615), o qual era utilizado por “poetas, artistas populares, cantantes, 
emboladores que nele buscavam inspiração” (MARTELETO; DOURADO, 2019). 

Não deixe de falar sobre o almanaque do Biotônico Fontoura, tema que, além de 
apresentar a história dos almanaques — publicados originalmente por laboratórios far-
macêuticos como publicidade para seus medicamentos — explica seu papel inicial de 
meio de educação sanitária e de promoção da saúde pública; sua relevância como pri-
meira peça publicitária de comunicação de massa; e sua importância literária, uma vez 
que disseminou o personagem popular Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, seu garoto-pro-
paganda, e que contribuiu nas escolas, inclusive rurais, como material de leitura. Havia 
ainda outros produzidos por laboratórios, que também eram distribuídos gratuitamente.

Quanto a seu formato e produção, é importante apontar que os almanaques, em 
um único volume, reúnem o máximo de informações possíveis e possuem imagens 
e ilustrações para atrair o(a) leitor(a) e explicar sobre determinado termo ou tema, 
assemelhando-se a uma enciclopédia, impressas em um papel de baixa qualidade, 
de modo a tornar sua leitura acessível a todos(as).

Apresentado o conceito, solicite que os(as) alunos(as) se separem em três grupos. 
Oriente-os(as) que um grupo será responsável por escrever um texto introdutório, em 
que explicam por que elaboraram o almanaque, o que está incluso nele e como foram 
produzidos os textos; outro, por desenvolver a capa, contendo ilustração, nome do 
almanaque, da turma e da escola, cidade e ano de produção e nome dos professores 
responsáveis; e o terceiro, por imprimir (ou recolher), separar e ordenar os textos, for-
mando o miolo do almanaque. Durante a montagem, os(as) alunos(as) devem, sempre, 
levar em consideração as sugestões de todos(as) e respeitar as opiniões dos(as) colegas. 

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Ao trabalhar os gêneros textuais biografia, autobiografia, relatos, memórias, é impor-
tante ter em mente um conteúdo que servirá de base para as aulas, a fim de aprofundar 
o assunto, demonstrar as características que o diferencia dos demais gêneros, explicar e 
dar dicas de como produzir um texto do tipo e apresentar autores(as) famosos(as) na área.

• “Gênero textual — Relato pessoal e suas características”:
https://escreverepraticar.com.br/genero-textual-relato-pessoal-e-suas-caracteristicas/
(Acesso em: 26 out. 2020.)

• “Relato pessoal”:
https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/
(Acesso em: 26 set. 2020.)

• “Relato pessoal”:
https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/relato-pessoal.htm
(Acesso em: 26 out. 2020.)

https://escreverepraticar.com.br/genero-textual-relato-pessoal-e-suas-caracteristicas/
https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/
https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/relato-pessoal.htm
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• “Autobiografia”:
https://www.infoescola.com/generos-literarios/autobiografia/
(Acesso em: 26 out. 2020.)

• “Biografia, autobiografia e memórias | gêneros textuais”:
https://brasilescola.uol.com.br/videos/biografia-autobiografia-e-memorias-
generos-textuais.htm
(Acesso em: 26 out. 2020.)

Busque em livrarias, sebos, bibliotecas ou em seu acervo particular exemplos de 
almanaques, incluindo de revistas e de histórias em quadrinhos. Além disso, sugeri-
mos um artigo, duas teses, um ensaio acadêmico e três artigos acadêmicos.

• “Você conhece a origem dos almanaques?” — artigo:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/05/
voce-conhece-a-origem-dos-almanaques-cjv89d5ms00ld01pe0gs8ikz3.html
(Acesso em: 22 set. 2020.)

• “O almanaque enquanto documento de informação e comunicação popular 
escrita: a coleção da família Carneiro Rezende” — tese:
https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/965/1/StellaDourado_Doutorado_2018.pdf
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “A cultura popular no tempo dos almanaques” — ensaio acadêmico:
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/download/5254/2888
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “Seriam os almanaques ‘leituras confiadas às mais inocentes e mais puras leito-
ras?’” — artigo acadêmico:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/treze/charti13.htm
(Acesso em: 19 out. 2020.)

• “O livro dos livros: os Almanaques no Brasil” — artigo acadêmico:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/treze/charti13.htm
(Acesso em: 19 out. 2020.)

• “Os almanaques e a circulação social dos objetos culturais: bibliografias, cole-
ções, rastros de leitura” — artigo acadêmico:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4656/465661027021/html/index.html
(Acesso em: 19 out. 2020.)

• “Histórias e leituras de almanaques no Brasil” — tese:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/251079/1/Park_
MargarethBrandini_D.pdf
(Acesso em: 19 out. 2020.)

https://www.infoescola.com/generos-literarios/autobiografia/
https://brasilescola.uol.com.br/videos/biografia-autobiografia-e-memorias-generos-textuais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/videos/biografia-autobiografia-e-memorias-generos-textuais.htm
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/05/voce-conhece-a-origem-dos-almanaques-cjv89d5ms00ld01pe0gs8ikz3.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/05/voce-conhece-a-origem-dos-almanaques-cjv89d5ms00ld01pe0gs8ikz3.html
https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/965/1/StellaDourado_Doutorado_2018.pdf
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/download/5254/2888
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/treze/charti13.htm
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/treze/charti13.htm
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4656/465661027021/html/index.html
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/251079/1/Park_MargarethBrandini_D.pdf
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/251079/1/Park_MargarethBrandini_D.pdf
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3. PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

Aos(às) professores(as) das demais disciplinas, o livro de Ariano Suassuna permi-
te que sejam aplicadas atividades com foco na inferência e na argumentação em 
diálogo com as atividades de Língua Portuguesa. Dessa forma, faz-se importante 
o trabalho com o gênero textual, a arte e a cultura digital, por meio das múltiplas 
linguagens; a contextualização geográfica e histórica do Brasil e da Paraíba; e a 
análise e curadoria de fontes e informações, bem como a reflexão crítica acerca de 
assuntos da atualidade, com foco no fenômeno da pós-verdade. 

I - ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES PRÉ-LEITURA — LÍNGUA 
PORTUGUESA E FILOSOFIA

Complementando as atividades anteriores, a disciplina de Filosofia deve apre-
sentar o conceito de fake news e levar os(as) alunos(as) a refletir sobre suas conse-
quências e sobre como evitar ser alvo desse problema demasiadamente presente 
em nossa sociedade, de forma a identificá-lo e analisá-lo como uma questão social 
danosa ao ser humano e, a partir de procedimentos científicos e tecnológicos, ser 
capaz de atingir a competência própria da área de Ciências Humanas de “com-
preender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes 
pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de nature-
za científica”. (BRASIL, 2018, p. 570)

Para tanto, a fim de formar leitores competentes, críticos, conscientes e responsáveis 
pelo que leem, produzem e compartilham, o(a) professor(a) deve utilizar-se do recurso 
da Alfabetização Midiática e Informacional (AMI), que se refere, segundo à UNESCO 

às competências essenciais (conhecimentos, habilidades e atitudes) 
que permitem que os cidadãos engajem-se junto às mídias e outros 
provedores de informação de maneira efetiva, desenvolvendo o 
pensamento crítico e a aprendizagem continuada de habilidades, a 
fim de socializarem-se e de tornarem-se cidadãos ativos. (UNESCO 
apud ALVES, 2020)

Neste momento, será utilizada, além da oralidade, a produção escrita, em que 
os(as) alunos(as) devem escrever uma dissertação sobre o tema, preparando-os(as) 
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para o vestibular e para o ENEM, bem como guiando-os(as) a serem capazes tanto 
de argumentar com base em dados, fatos e fontes confiáveis quanto de transfor-
mar a realidade em que vivem.

Logo no primeiro texto do livro, Suassuna, que escreve sobre histórias contadas 
oralmente e ouvidas por ele, fala sobre o problema de esses causos sofrerem mo-
dificações, ao serem compartilhados:

De vez em quando, pela boca dos outros, aparecem, na imprensa ou 
na televisão, algumas das histórias que vivo contando, a maior parte 
das quais sucedida com pessoas de minha família ou narrada por elas. 
[...] Entretanto as pessoas que, por qualquer motivo, se interessam 
por nossas histórias às vezes costumam passá-las adiante com gran-
des imprecisões [...]. (p. 15)

Portanto, inicialmente, apresente esse trecho à turma e pergunte- se eles conseguem 
enxergar a semelhança da situação abordada pelo autor com as chamadas fake news, 
um problema emergente da sociedade contemporânea que ocorre, principalmente, 
devido ao mau uso das novas tecnologias, as quais são capazes de disseminar infor-
mações em segundos e, da mesma forma que auxiliam no processo de conhecimento 
e aquisição de dados e notícias, podem prejudicar pessoas e instituições. Assim, deixe 
que os(as) alunos(as) dialoguem e argumentem sobre o tema, enquanto os direciona a 
expor suas impressões acerca do assunto. Esse diálogo se faz importante, uma vez que 
a BNCC prevê que a área de Ciências Humanas, no Ensino Médio, enfatize 

as aprendizagens dos estudantes relativas ao desafio de 
dialogar com o outro e com as novas tecnologias. Consi-
derando que as novas tecnologias exercem influência, às 
vezes negativa, outras vezes positiva, no conjunto das re-
lações sociais, é necessário assegurar aos estudantes a 
análise e o uso consciente e crítico dessas tecnologias, ob-
servando seus objetivos circunstanciais e suas finalidades a 
médio e longo prazos, explorando suas potencialidades e 
evidenciando seus limites na configuração do mundo con-
temporâneo. (BRASIL, 2018, p. 562)
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Na sequência, questione se alguém da turma já foi vítima das notícias falsas ou 
se eles(as) sabem de algum caso em que isso tenha ocorrido com alguma pessoa 
conhecida. Dê espaço para que contem suas histórias. Depois, indague sobre o que 
acreditam ser as fake news e quais são suas características. É importante que alguns 
aspectos sejam mencionados: 

• notícias falsas que são publicadas e divulgadas para enganar o público, por 
algum interesse específico, geralmente político ou comercial; 

• histórias falsas que simulam notícias e são propagadas pela internet ou outras 
mídias; 

• comunicações que transmitem informações equivocadas, distorcidas e 
sensacionalistas;

• informação que leva o leitor a acreditar naquilo que reforça seus preconceitos; 

• acontecimento comum da época que vivemos, em que a opinião importa mais 
do que fatos. 

Pergunte, então, o que será que pode ser feito para evitar confundir opinião com 
fato e diferenciar a informação falsa da verdadeira. Da mesma forma, é importante 
que a discussão traga pontos como: 

• checar a veracidade das informações e das fontes; 

• fazer a curadoria e apuração dos fatos; 

• analisar a parcialidade/imparcialidade nos textos, comparando relatos de di-
ferentes fontes e analisando o recorte feito de fatos/dados; 

• verificar e avaliar o veículo, a data e o local da publicação, a autoria, a URL e 
a formatação; 

• consultar ferramentas e sites checadores.

Nesse sentido, explique, que:

Consideram-se verdades tanto as informações universalmente acei-
tas (por exemplo, o fato de a Terra girar em torno do Sol, a polui-
ção prejudicar o meio ambiente) quanto dados científicos em geral, 
como estatísticas, resultados de pesquisas sociais ou de laboratório, 
entre outras. Já as opiniões são fundamentadas em impressões pes-
soais do autor do texto e, por isso, são fáceis de contestar. (CEREJA; 
MAGALHÃES, 2013)
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É importante, também, deixar claro para os(as) alunos(as) que todas as pessoas 
têm direito a ter acesso a informações de qualidade. Por isso, eles(as), como cida-
dãos(ãs), devem refletir e atuar de maneira consciente em seus papéis de consumi-
dores, produtores e disseminadores de informações e notícias. Esclareça que a pro-
pagação da desinformação traz danos em diversas áreas, inclusive política, social, 
educacional e da saúde. Então, aponte que, a partir de sua própria experiência, o 
filósofo Michel de Montaigne 

afirmava que a verdade é relativa, pois não existe uma universalidade 
aplicável a todas as pessoas. Somos complexos e, também, somos 
únicos. Isso nos leva a concluir que o exercício de identificar as ver-
dades e as mentiras está para além de elaborar uma lista de ações a 
serem executadas num “fact-checking”, tem muito mais a ver com a 
habilidade de saber ler e analisar o mundo, como dizia o educador 
pernambucano Paulo Freire. E isso requer um exercício constante de 
identificar o que está contido no texto, no subtexto, compreender o 
contexto. E essa é uma habilidade que não se aprende “por decreto” 
e muito menos de repente. (MONTAIGNE apud ALVES, 2020)

Depois, disponibilize aos(às) alunos(as) algumas notícias falsas e oriente-os(as) 
a identificar, no texto, todos os elementos levantados anteriormente em sala, de 
modo a levá-los(as) a compreender fatos e circunstâncias, perceber a falta da im-
parcialidade ao relatar fatos, adotar procedimentos básicos de checagem de ve-
racidade das informações, avaliar argumentos e posicionar-se em relação a eles 
de forma ética, bem como identificar e denunciar discursos de ódio que envolvam 
desrespeito aos Direitos Humanos. Assim, a atividade leva os alunos a aprimorar as 
“estratégias de busca e curadoria para acessar informações junto a uma ampla va-
riedade de fontes” (Movimento pela base, 2018); respeitar “as normas de citação e 
os direitos de propriedade intelectual e privacidade” (Ibid.); identificar e combater 
as várias formas de injustiça, violência e preconceito, através de “princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários” (BRASIL, 2018, p. 570); fazer conexões signi-
ficativas; e sintetizar as informações das diferentes fontes de pesquisa. 

Na sequência, solicite que, individualmente, escrevam uma dissertação com o 
tema “O problema das fake news”, desenvolvendo a habilidade de ler e produzir 
textos, identificar e realizar procedimentos de pesquisa, sistematizar informações 
levantadas em pesquisas, relacionar informações para construir uma argumenta-
ção consistente e reconhecer a relevância da reflexão filosófica para a análise dos 
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temas que emergem dos problemas das sociedades contemporâneas. Com essa 
atividade, busca-se alcançar a competência de debater criticamente um assunto, 
“respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da ci-
dadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade”. (BRASIL, 2018, p. 570)

Para a produção do texto, é necessário esclarecer para os(as) alunos(as) as carac-
terísticas do gênero dissertativo, já estudado nas aulas de Língua Portuguesa do En-
sino Fundamental (Ciclo II) e aprofundado no Ensino Médio. Desse modo, relembre-
os(as) de que a dissertação tem o objetivo de expor, explanar e defender um tema 
ou ideia, além de influenciar a opinião de quem a lê, ao transmitir conhecimento por 
meio de argumentos. Assim, deixe claro para eles(as) que devem analisar e discutir 
o assunto proposto, defender seus pontos de vista e sugerir uma solução inovadora, 
compreendendo e resolvendo situações, de modo a promover tanto o desenvolvi-
mento local quanto a melhoria da qualidade de vida de sua comunidade, a fim de 
formar cidadãos capazes de interferir em seu contexto social de maneira consciente.

Na lousa, anote as três partes da estrutura que forma uma dissertação: a) tese ou in-
trodução, em que é apresentada a ideia a ser discutida e resume seu pensamento acer-
ca do tema; b) desenvolvimento, em que essa ideia é fundamentada e desenvolvida, 
com a utilização de dados, fatos e fontes confiáveis, informações verídicas e argumen-
tos concretos que poderão ser discutidos, aceitos ou questionados; c) e conclusão, em 
que são feitas suas considerações finais do tema e ideias apresentados, bem como suas 
sugestões para o problema. Aponte, também, a necessidade da linguagem objetiva 
em terceira pessoa, que deixará sua perspectiva clara e dará imparcialidade ao texto.

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

A fim de trabalhar as fake news, alguns textos e vídeos podem complementar 
e aprofundar o assunto, abordando seu conceito, características e problemas; for-
mas de evitar ser vítima das notícias falsas e modos de combatê-las; a importância 
da Alfabetização Midiática e Informacional e de uma educação para a informação; 
e cursos e oficinas on-line sobre leitura crítica e a desinformação.

• “O lado B das fake news e como combatê-las” — reportagem:
https://revistaeducacao.com.br/2020/06/02/fake-news-midiatica/?fbclid=IwAR
346ytci30dzMUbPTHN9Mda-sbAfoHin1L4cCUwRp27g3i3bBazbYWk-wM
(Acesso em: 21 set. 2020.)

• “Ler e escrever na era da Pós-Verdade” — reportagem:
https://revistaemilia.com.br/ler-e-escrever-na-era-da-pos-verdade/?fbclid=IwAR0_
QGWCAQVHISGNWf7F0OyfYQG-t3i1ZrXXUrIoMeUbTaqKaYkS6cwkv0Y
(Acesso em: 21 set. 2020.)

https://revistaeducacao.com.br/2020/06/02/fake-news-midiatica/?fbclid=IwAR346ytci30dzMUbPTHN9Mda-sbAfoHin1L4cCUwRp27g3i3bBazbYWk-wM
https://revistaeducacao.com.br/2020/06/02/fake-news-midiatica/?fbclid=IwAR346ytci30dzMUbPTHN9Mda-sbAfoHin1L4cCUwRp27g3i3bBazbYWk-wM
https://revistaemilia.com.br/ler-e-escrever-na-era-da-pos-verdade/?fbclid=IwAR0_QGWCAQVHISGNWf7F0OyfYQG-t3i1ZrXXUrIoMeUbTaqKaYkS6cwkv0Y
https://revistaemilia.com.br/ler-e-escrever-na-era-da-pos-verdade/?fbclid=IwAR0_QGWCAQVHISGNWf7F0OyfYQG-t3i1ZrXXUrIoMeUbTaqKaYkS6cwkv0Y
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• Oficina de leitura crítica de notícias da BBC News Brasil — dois módulos da 
oficina disponíveis para professores:
https://www.bbc.com/portuguese/geral-47444593
(Acesso em: 21 set. 2020.)

• Curso Vaza, Falsiane! — curso on-line:
https://vazafalsiane.com/
(Acesso em: 21 set. 2020.)

• “Alfabetização Midiática e Informacional: currículo para formação de professo-
res” — publicação da UNESCO:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220418
(Acesso em: 21 set. 2020.)

II - ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES DURANTE A LEITURA — 
LÍNGUA PORTUGUESA, GEOGRAFIA E HISTÓRIA

Uma das principais características da obra de Ariano Suassuna é a presença de ele-
mentos regionais, populares e históricos, valorizando a cultura brasileira, a geografia 
da Paraíba e do Nordeste e os movimentos que construíram o país. Assim, a ativi-
dade deve focar na identificação de noções de espacialidade e organização social, 
cultural e econômica da região, bem como no estudo iconográfico, com o intuito de 
fundamentar a produção cartográfica em teorias da história que abrangem o espaço 
e o tempo do Brasil da primeira metade do século XX.

Portanto, solicite aos alunos que destaquem nos textos dados de localidade que 
caracterizam a antiga cartografia nordestina e/ou das cidades e estados da região, 
como do Recife, capital de Pernambuco, e da Paraíba, dando relevância para en-
dereços, monumentos, nomes de cidades, paisagens e espaços da época das his-
tórias contadas nos textos. Para a compreensão do contexto histórico dos lugares 
mencionados, é necessário trabalhar com os(as) alunos(as) a história do estado da 
Paraíba e da cidade do Recife.

 Então, oriente-os(as) a escolher, durante a leitura, um dos locais mencionados 
em A pensão de dona Berta e outras histórias para jovens e, utilizando-se das 
informações coletadas, dos mapas atuais apresentados nas aulas de Geografia, dos 
ensinamentos da disciplina de História, registros fotográficos e de pesquisas feitas 
em livros e na internet, os(as) alunos(as) deverão produzir uma cartografia histórica 
de alguma parte do território descrito na obra.

Por meio da análise geográfica e da exploração das noções de espaço e tempo, 
possibilita-se ao(à) aluno(a) uma leitura geo-histórica dos fatos com abordagens his-
tóricas, sociológicas e espaciais simultâneas. Essa é uma excelente atividade para 
estimular que o(a) aluno(a) se torne produtor e leitor de mapas dos mais variados 
lugares vividos, concebidos e percebidos (BRASIL, 2018).

https://www.bbc.com/portuguese/geral-47444593
https://vazafalsiane.com/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220418
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Busque em um livro didático de Geografia subsídios para explicar sobre as carac-
terísticas geográficas da Paraíba, da capital de Pernambuco e da região Nordeste no 
geral. Se não constar ou se o conteúdo for muito conciso, o Portal da Polícia Militar 
do estado da Paraíba tem um documento que aborda sua história, seu relevo, seu 
clima, sua hidrografia e sua população, assim como o website Paraíba Total, produzi-
do por uma equipe de jornalistas, e o website da prefeitura do Recife, que apresenta 
a história da cidade. 

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

• Paraíba Total — Geografia da Paraíba:
http://www.paraibatotal.com.br/a-paraiba/geografia
(Acesso em: 24 ago. 2020.)

• “Ancoradouro de navios e ideias — História do Recife:
http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/historia
(Acesso em: 24 ago. 2020.)

É possível apresentar um mapa da cidade do Recife das primeiras décadas do 
século XX, assim como um mapa digital do Brasil de 1930, o qual está disponibi-
lizado em um site da Fundação Getulio Vargas (FGV), com diversas informações 
históricas relevantes.

• Planta da cidade do Recife:
https://i.pinimg.com/originals/ba/f4/f6/baf4f63a9f86f43f0062cee6829ab427.jpg
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• O Brasil em outubro de 1930:
https://atlas.fgv.br/marcos/revolucao-de-1930/mapas/o-brasil-em-outubro-de-1930
(Acesso em: 23 set. 2020.)

Para falar sobre mapas, geo-história e cartografia histórica, sugerimos um perfil no 
Instagram dedicado a geopolítica e um podcast sobre o assunto, um trabalho aca-
dêmico apresentado em simpósio e o catálogo fotográfico da biblioteca do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

• Geopizzza — perfil no Instagram:
https://www.instagram.com/geopizzza/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

http://www.pm.pb.gov.br/arquivos/Historia_da_Paraiba.pdf
http://www.paraibatotal.com.br/a-paraiba/geografia
http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/historia
https://i.pinimg.com/originals/ba/f4/f6/baf4f63a9f86f43f0062cee6829ab427.jpg
https://atlas.fgv.br/marcos/revolucao-de-1930/mapas/o-brasil-em-outubro-de-1930
https://www.instagram.com/geopizzza/
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• Geopizzza — podcasts no Spotify:
https://open.spotify.com/show/6avN5VSMFcpD63DXY5Tvg9 
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “A paisagem da antiga Paraíba através dos mapas” — trabalho acadêmico:
https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/MARTINS_DAYSE_LUCKWU.pdf
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Catálogo IBGE:
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?acervo=todos&-
campo=todos&digital=false&texto=paraiba
(Acesso em: 24 set. 2020.)

III - ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES PÓS-LEITURA — LÍNGUA 
PORTUGUESA E ARTES

Ao ler a obra, os(as) alunos(as) poderão observar a presença de pinturas feitas por 
Manuel Dantas Suassuna — algumas construídas em cima de papel de jornal, o que 
dialoga diretamente com o material em que os textos foram originalmente publica-
dos — que se complementam mutuamente e ilustram os textos de Ariano Suassuna. 
É importante que entendam as ilustrações como, além de um atrativo à leitura, um 
elemento da narrativa que atua junto às palavras, não apenas como apoio. As ilus-
trações apresentam uma interpretação do texto, e o ilustrador, por usar do desenho 
para se expressar, é tão relevante quanto o escritor do livro.

Pergunte aos(às) alunos(as) quais são as técnicas de ilustração que eles(as) conhe-
cem e peça que deem exemplos de ilustradores e pintores famosos. Possivelmen-
te, alguns dirão técnicas como digitais, aquarela, grafite, desenhos tridimensionais, 
guache, pintura a óleo, ilustração de histórias em quadrinhos, tirinhas e mangás, 
desenho em nanquim, fotografia, cartuns, colagem, desenho em palito, carvão, ca-
neta, giz pastel, carimbagem e xilogravura; e levantarão nomes de desenhistas como 
Ziraldo, Portinari, Da Vinci, Carlos Ruas, Maurício de Sousa, Van Gogh, Tarsila do 
Amaral, Frida Kahlo, Laerte, Osgemeos, Picasso, Rafael Calça e inúmeros outros. 
Então, questione-os(as) sobre a finalidade da ilustração e explique que:

A ilustração consiste na arte de transmitir uma história, uma cena, uma 
paisagem ou um retrato apenas com desenho. Esse tipo de arte pode 
completar uma mensagem textual como também pode ser completa, 
sem necessitar do texto como legenda. Uma ilustração pode ser uma 
arte, como também pode ser uma imagem técnica em livros e revistas, 
que representa em imagem alguma informação ou dá mais precisão a 
uma mensagem. (STUMP, 2016)

https://open.spotify.com/show/6avN5VSMFcpD63DXY5Tvg9
https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/MARTINS_DAYSE_LUCKWU.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?acervo=todos&campo=todos&digital=false&texto=paraiba
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?acervo=todos&campo=todos&digital=false&texto=paraiba
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Junto aos(às) alunos(as), analise as ilustrações do livro e leve-os(as) a interpretar cada 
uma delas, observando o tema do texto a que se refere e as técnicas de pintura utili-
zadas por ele. Neste momento, é de grande importância que percebam as pinceladas 
em cima de jornal — e notem que, em alguns casos, é possível, inclusive, enxergar o 
texto por baixo da tinta —, a sugestão de cartas de baralho, em que a primeira remete 
a Ariano Suassuna e a última traz elementos religiosos, assim como diversas outras que 
são, geralmente, permeadas pelo sagrado — simbolizado pelos desenhos de cruzes, 
santos, auréolas etc. —, muito comuns nas obras de Manuel Dantas Suassuna.

Então, apresente exemplos de ilustrações diversas, feitas por diferentes artistas. 
Mostre tanto as produções clássicas, como uma aquarela, quanto as de contexto ur-
bano, como as pichações; tanto as mais antigas, como as ilustrações rupestre, quan-
to as mais contemporâneas, como a pop art; as mais criativas, como as colagens, e 
as que estão em todos os lugares da internet, como os memes.

Em seguida, separe a turma em duplas para criar uma ilustração sobre o texto 
produzido pelo(a) colega na atividade pós-leitura de Língua Portuguesa. Deixe-os 
livres para utilizarem a técnica que quiserem e se basearem em quantos artistas de-
sejarem, de modo que elaborem sua própria arte, sua própria técnica. É importan-
te que o(a) aluno(a) escolha se fará a atividade à mão, se utilizará recursos digitais 
ou se misturará os meios.

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Para dar apoio e complementar a atividade, alguns artigos e reportagens apre-
sentam conceitos, tipos e dicas de ilustração; e outros trazem artistas brasileiros 
que merecem ser conhecidos. Há, também, um vídeo que esclarece a importância 
das imagens nos livros.

• “Ilustração: saiba mais sobre a técnica” — artigo de blog:
https://blog.elo7.com.br/manual-de-tecnicas-artesanais/ilustracao-saiba-
mais-sobre-tecnica
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “O poder das imagens” — reportagem:
https://revistaeducacao.com.br/2011/09/10/o-poder-das-imagens/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “10 ilustradores brasileiros que vale a pena conhecer” — publicação em site 
de entretenimento:
https://www.guiadasemana.com.br/comportamento/noticia/10-ilustradores-
brasileiros-que-vale-a-pena-conhecer
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://blog.elo7.com.br/manual-de-tecnicas-artesanais/ilustracao-saiba-mais-sobre-tecnica.html
https://blog.elo7.com.br/manual-de-tecnicas-artesanais/ilustracao-saiba-mais-sobre-tecnica.html
https://revistaeducacao.com.br/2011/09/10/o-poder-das-imagens/
https://www.guiadasemana.com.br/comportamento/noticia/10-ilustradores-brasileiros-que-vale-a-pena-conhecer
https://www.guiadasemana.com.br/comportamento/noticia/10-ilustradores-brasileiros-que-vale-a-pena-conhecer
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• “10 incríveis ilustradores brasileiros para você seguir no Instagram” — artigo 
de blog:
https://blog.pajaris.com.br/ilustradores-brasileiros/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “A leitura das imagens e ilustrações de livros” — videorreportagem:
https://novaescola.org.br/conteudo/4040/a-leitura-das-imagens-e-ilustracoes-
de-livros
(Acesso em: 24 set. 2020.)

Já ao levar para a sala de aula exemplos de arte e ilustração, separamos materiais 
que podem servir de subsídio para a atividade:

• “Aquarela: introdução” — artigo:
https://historiaartearquitetura.com/2017/02/11/aquarela-introducao/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “Arte Urbana”:
https://www.todamateria.com.br/arte-urbana/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “Arte das cavernas”:
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=974&sid=9
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “Pop Art”:
https://www.todamateria.com.br/pop-art/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “O que é meme? Origem, definição e um manifesto | mimimidias” — vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=sRWM-8DuoYE&ab_channel=mimimidias
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• “Memes: o que são?” — vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=_9RQUtnE60I&ab_channel=telefonicanaweb
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• “Memes”:
https://www.infoescola.com/comunicacao/memes/
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Memes sobre O Auto da Compadecida e Ariano Suassuna:

https://www.instagram.com/p/BpuurGlHhhz/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://blog.pajaris.com.br/ilustradores-brasileiros/
https://novaescola.org.br/conteudo/4040/a-leitura-das-imagens-e-ilustracoes-de-livros
https://novaescola.org.br/conteudo/4040/a-leitura-das-imagens-e-ilustracoes-de-livros
https://historiaartearquitetura.com/2017/02/11/aquarela-introducao/
https://historiaartearquitetura.com/2017/02/11/aquarela-introducao/
https://www.todamateria.com.br/arte-urbana/
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=974&sid=9
https://www.todamateria.com.br/pop-art/
https://www.youtube.com/watch?v=sRWM-8DuoYE&ab_channel=mimimidias
https://www.youtube.com/watch?v=_9RQUtnE60I&ab_channel=telefonicanaweb
https://www.infoescola.com/comunicacao/memes/
https://www.instagram.com/p/BpuurGlHhhz/
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https://www.instagram.com/p/BwUgQxfn1TG/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://www.instagram.com/p/CDWZqaBsrXI/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://me.me/i/nao-troco-meu-moxente-pelo-ok-denninguem-ariano-
suassuna-1873783
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Memes sobre o Dicionário Paraibano:

https://www.facebook.com/dicionario.paraibano/
(Acesso em: 01 set. 2020.)

https://www.instagram.com/dicionario.paraibano/
(Acesso em: 01 set. 2020.)

• Colagens:

https://www.instagram.com/p/B1wUJq-n099/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://www.illustrationx.com/br/artists/AndreBergamin
(Acesso em: 24 set. 2020.)

Além disso, podem ser apresentadas informações sobre o ilustrador da obra e 
filho de Ariano Suassuna, Manuel Dantas Suassuna, como uma notícia sobre sua ex-
posição e seu perfil no Instagram, que contém sua arte.

• “Dantas Suassuna mistura fotografia e pintura em exposição no Recife”
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/03/dantas-suassuna-mistura-
fotografia-e-pintura-em-exposicao-no-recife.html
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Perfil no Instagram
https://www.instagram.com/manueldantassuassuna/

(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://www.instagram.com/p/BwUgQxfn1TG/
https://www.instagram.com/p/CDWZqaBsrXI/
https://me.me/i/nao-troco-meu-moxente-pelo-ok-denninguem-ariano-suassuna-1873783
https://me.me/i/nao-troco-meu-moxente-pelo-ok-denninguem-ariano-suassuna-1873783
https://www.facebook.com/dicionario.paraibano/
https://www.instagram.com/dicionario.paraibano/
https://www.instagram.com/p/B1wUJq-n099/
https://www.illustrationx.com/br/artists/AndreBergamin
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/03/dantas-suassuna-mistura-fotografia-e-pintura-em-exposicao-no-recife.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/03/dantas-suassuna-mistura-fotografia-e-pintura-em-exposicao-no-recife.html
https://www.instagram.com/manueldantassuassuna/
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4. APROFUNDAMENTO

A proposta de aprofundamento aqui sugerida é que você, professor, encontre 
um rol de questões que poderá trabalhar com os(as) alunos(as) visando a um maior 
entendimento de cada uma delas, especialmente aquelas que julgar mais relevantes 
para seu projeto pedagógico e para provocar reflexões mais específicas sobre o mo-
mento de vida que os jovens estão atravessando. Tivemos o cuidado de organizar 
um bloco de perguntas disparadoras que podem ser apenas um estímulo para um 
“início de conversa”, mas você pode — e deve — ajustá-las aos objetivos do seu 
trabalho e da sua disciplina. Esperamos que se mostrem úteis e funcionais para favo-
recer que a literatura seja um canal de acesso às questões prementes dos(as) jovens 
e que aprimorem seu trabalho em sala de aula.

 
1. Para que serve a Literatura? O que será que ela tem a ver com a nossa 
vida cotidiana? O sentido e as razões para a leitura.

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

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

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

Quem foi Ariano Suassuna? Quais obras dele os(as) alunos(as) conhecem? Suas 
obras são reconhecidas fora do Brasil? O que sabem sobre suas obras e seu estilo 
de literatura? Por que Ariano tornou-se um escritor de peso na literatura brasileira? 
Que legado sua obra nos deixou?

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

Quais são as funções da arte? Para os(as) alunos(as), o que é arte? Eles(as) reco-
nhecem a importância da arte como maneira de retratar, interpretar, satirizar e refletir 
sobre as questões sociais? Ou a entendem apenas como forma de entretenimento?
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4. Conhecendo o Brasil “de dentro”: muitos jeitos de ser e de falar.

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

Também propomos que o professor faça uso de um texto específico que se corre-
lacione com sua disciplina. Por isso, separamos diversos conteúdos que servirão de 
subsídio para os temas abordados em cada texto e que contextualizarão os alunos 
acerca dos assuntos tratados, tais quais autores(as), figuras e obras famosas, cidades 
e locais, acontecimentos históricos e outras informações necessárias para comple-
mentar as atividades da disciplina.

Textos: O soldado e o valente; Cantadores no palácio do governo; e Homero existiu?

• “O pai de Ariano Suassuna — quem foi João Suassuna, como se deu a sua mor-
te e como este fato influenciou a vida e a obra do seu filho Ariano”:
https://www.fundaj.gov.br/index.php/educacao-contextualizada/7349-o-pai-de-
ariano-suassuna--quem-foi-joao-suassuna-como-se-deu-a-sua-morte-e-como-
este-fato-influenciou-a-vida-e-a-obra-do-seu-filho-ariano 
(Acesso em: 03 set. 2020.)

Textos: O soldado e o valente; A pensão de dona Berta; Homero existiu?; O 
curandeiro sertanejo; A cidade e o sertão; O comerciante de Taperoá; Três histó-
rias de trem; e Suassuna por ele mesmo

• Taperoá— Prefeitura de Taperoá:
http://taperoa.pb.gov.br/a_cidade/historia
(Acesso em: 23 set. 2020.)

Textos: O soldado e o valente; Três histórias de trem; e Suassuna por ele mesmo

• Revolução de 1930:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-3
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Revolução de 30 — primeiro bloco:
https://www.youtube.com/watch?v=HL0YZePTQak&ab_channel=TVASSEMBLEIAPB
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://www.fundaj.gov.br/index.php/educacao-contextualizada/7349-o-pai-de-ariano-suassuna--quem-foi-joao-suassuna-como-se-deu-a-sua-morte-e-como-este-fato-influenciou-a-vida-e-a-obra-do-seu-filho-ariano
https://www.fundaj.gov.br/index.php/educacao-contextualizada/7349-o-pai-de-ariano-suassuna--quem-foi-joao-suassuna-como-se-deu-a-sua-morte-e-como-este-fato-influenciou-a-vida-e-a-obra-do-seu-filho-ariano
http://taperoa.pb.gov.br/a_cidade/historia
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-3
https://www.youtube.com/watch?v=HL0YZePTQak&ab_channel=TVASSEMBLEIAPB
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• A Revolução de 30:
https://www.youtube.com/watch?v=xYq1mMPg6d8&ab_channel=TVSenado
(Acesso em: 24 set. 2020.)

Textos: Cantadores no palácio do governo; e Dois tiros pela culatra 

• “A poética cantada: investigação das habilidades do repentista nordestino”:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2316-40182010000100167&script=sci_arttext
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “A poética do improviso: Prática e habilidade no repente nordestino”:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/A%20po%C3%A9tica%20
do%20improviso.pdf
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Lourival Batista:
https://sites.google.com/site/repentenordestino/repentistas-seridoenses/
lourival-batista
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Dimas Batista:

http://dicionariompb.com.br/dimas-batista/biografia
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://www.paraibacriativa.com.br/artista/dimas-batista/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

Texto: Cantadores no palácio do governo

• Castro Alves: biografia:
https://www.academia.org.br/academicos/castro-alves/biografia
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Tobias Barreto: biografia:
https://www.academia.org.br/academicos/tobias-barreto/biografia
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Carlos Dias Fernandes:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Dias_Fernandes
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• José Américo de Almeida: biografia:
https://www.academia.org.br/academicos/jose-americo-de-almeida/biografia
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• José Lins do Rego: biografia:
https://www.academia.org.br/academicos/jose-lins-do-rego/biografia
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://www.youtube.com/watch?v=xYq1mMPg6d8&ab_channel=TVSenado
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2316-40182010000100167&script=sci_arttext
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/A%20po%C3%A9tica%20do%20improviso.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/A%20po%C3%A9tica%20do%20improviso.pdf
https://sites.google.com/site/repentenordestino/repentistas-seridoenses/lourival-batista
https://sites.google.com/site/repentenordestino/repentistas-seridoenses/lourival-batista
http://dicionariompb.com.br/dimas-batista/biografia
https://www.paraibacriativa.com.br/artista/dimas-batista/
https://www.academia.org.br/academicos/castro-alves/biografia
https://www.academia.org.br/academicos/tobias-barreto/biografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Dias_Fernandes
https://www.academia.org.br/academicos/jose-americo-de-almeida/biografia
https://www.academia.org.br/academicos/jose-lins-do-rego/biografia
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Textos: Homero existiu?; Cantadores no palácio do governo; e Suassuna por 
ele mesmo

• Quem foi Homero? 
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-foi-homero/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Ilíada e Odisseia:
https://super.abril.com.br/comportamento/iliada-e-odisseia/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• William Shakespeare: dramaturgo e poeta inglês:
https://www.ebiografia.com/william_shakespeare/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

Texto: A cidade e o sertão

• Eça de Queirós: escritor português:
https://www.ebiografia.com/eca_queiroz/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

Texto: Três histórias de trem

• “As antigas estações de trem brasileiras”:
https://www.jws.com.br/2020/07/as-antigas-estacoes-de-trem-brasileiras/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “Ferrovias no Brasil — História dos trens no país”:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ferrovias-no-brasil-historia-
dos-trens-no-pais.htm
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “Transiberiana: o guia completo da viagem no trem transiberiano”:
https://slaviantours.com/blog/transiberiana-o-guia-completo-da-viagem-no-
trem-transiberiano/
(Acesso em: 25 set. 2020.)

Texto: Suassuna por ele mesmo

• Augusto dos Anjos: poeta brasileiro:
https://www.ebiografia.com/augusto_anjos/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-foi-homero/
https://super.abril.com.br/comportamento/iliada-e-odisseia/
https://www.ebiografia.com/william_shakespeare/
https://www.ebiografia.com/eca_queiroz/
https://www.jws.com.br/2020/07/as-antigas-estacoes-de-trem-brasileiras/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ferrovias-no-brasil-historia-dos-trens-no-pais.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ferrovias-no-brasil-historia-dos-trens-no-pais.htm
https://slaviantours.com/blog/transiberiana-o-guia-completo-da-viagem-no-trem-transiberiano/
https://slaviantours.com/blog/transiberiana-o-guia-completo-da-viagem-no-trem-transiberiano/
https://www.ebiografia.com/augusto_anjos/
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• Álvares de Azevedo: poeta brasileiro:
https://www.ebiografia.com/alvares_azevedo/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• “O mal dos séculos, a tuberculose”:
https://super.abril.com.br/saude/o-mal-dos-seculos-a-tuberculose/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Gil Vicente: dramaturgo e poeta português:
https://www.ebiografia.com/gil_vicente/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

• Carlos Drummond de Andrade: poeta brasileiro:

https://www.ebiografia.com/carlos_drummond/
(Acesso em: 24 set. 2020.)

https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo&ab_channel=TVCultura
(Acesso em: 24 set. 2020.)

O médico e indigenista judeu brasileiro Noel Nutels, sua família e a história da vida 
deles são os assuntos do texto que dá nome ao livro, “A pensão de dona Berta”. 
Portanto, sugerimos o material abaixo, para servir de aprofundamento nas ativida-
des desenvolvidas.

• Biografia Noel Nutels:
https://www.saude.rj.gov.br/lacenrj/o-lacen/biografia-noel-nutels
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Bom Jesus da Lapa, Bahia — Noel Nutels:
https://www.youtube.com/watch?v=cY5C2E4IzQE&ab_channel=Fiocruz
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Noel Nutels completaria 100 anos em 2013 — Repórter Brasil (noite):
https://www.youtube.com/watch?v=K3m-Peu8KYI&ab_channel=tvbrasil
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Noel Nutels: o médico sanitarista que denunciou o genocídio dos povos indí-
genas do Brasil:

https://www.cafehistoria.com.br/noel-nutels-indigenas-genocidio/
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• “Os russos que vieram para o Brasil fugindo da revolução comunista de 1917”:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41867022
(Acesso em: 23 set. 2020.)

https://www.ebiografia.com/alvares_azevedo/
https://super.abril.com.br/saude/o-mal-dos-seculos-a-tuberculose/
https://www.ebiografia.com/gil_vicente/
https://www.ebiografia.com/carlos_drummond/
https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo&ab_channel=TVCultura
https://www.saude.rj.gov.br/lacenrj/o-lacen/biografia-noel-nutels
https://www.youtube.com/watch?v=cY5C2E4IzQE&ab_channel=Fiocruz
https://www.youtube.com/watch?v=K3m-Peu8KYI&ab_channel=tvbrasil
https://www.cafehistoria.com.br/noel-nutels-indigenas-genocidio/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41867022
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• Imigração russa no Brasil:
https://blog.myheritage.com.br/2018/06/imigracao-russa-no-brasil/
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Revolução Russa (1917):
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-russa.htm
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Rubem Braga:
https://globaleditora.com.br/autores/biografia/?id=2139
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Rubem Braga: cronista e jornalista brasileiro:
https://www.ebiografia.com/rubem_braga
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Rubem Braga — Entrelinhas 20/11/2011:
https://www.youtube.com/watch?v=zBEYnWplQLc&ab_channel=TVCultura
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• “Capiba: O maior compositor de frevo Pernambucano foi aluno de direito da FDR”:
https://www.ufpe.br/arquivoccj/curiosidades/-/asset_publisher/x1R6vFfGRYss/
content/capiba-o-maior-compositor-de-frevo-pernambucano-foi-aluno-de-
direito-da-fdr/590249
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Capiba:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12273/capiba
(Acesso em: 23 set. 2020.)

• Esclerose calcificante da média de MONCKEBERG, ou Calcinose da média ou 
ainda Arteriosclerose de MONCKEBERG:
http://depto.icb.ufmg.br/dpat/old/arteriosclerose.htm#:~:text=ou%20Calcinose%20
da%20m%C3%A9dia%20ou,da%20t%C3%BAnica%20m%C3%A9dia%20(muscular)
(Acesso em: 25 set. 2020.)

• Moedas do Brasil:
http://www.moedasdobrasil.com.br/
(Acesso em: 24 ago. 2020.)

• Reformas Monetárias:
http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/reformas.asp
(Acesso em: 24 ago. 2020.)

https://blog.myheritage.com.br/2018/06/imigracao-russa-no-brasil/
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-russa.htm
https://globaleditora.com.br/autores/biografia/?id=2139
https://www.youtube.com/watch?v=zBEYnWplQLc&ab_channel=TVCultura
https://www.ufpe.br/arquivoccj/curiosidades/-/asset_publisher/x1R6vFfGRYss/content/capiba-o-maior-compositor-de-frevo-pernambucano-foi-aluno-de-direito-da-fdr/590249
https://www.ufpe.br/arquivoccj/curiosidades/-/asset_publisher/x1R6vFfGRYss/content/capiba-o-maior-compositor-de-frevo-pernambucano-foi-aluno-de-direito-da-fdr/590249
https://www.ufpe.br/arquivoccj/curiosidades/-/asset_publisher/x1R6vFfGRYss/content/capiba-o-maior-compositor-de-frevo-pernambucano-foi-aluno-de-direito-da-fdr/590249
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12273/capiba
http://www.moedasdobrasil.com.br/
http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/reformas.asp
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5. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Para servir de complemento em todas as atividades, seja de Língua Portuguesa, 
seja das outras disciplinas, há alguns vídeos de Ariano Suassuna ministrando suas 
aulas-espetáculos, em que é possível conhecer mais sobre o autor, suas experiências 
e vivências, seu contexto e seus posicionamentos e ideias. 

• Aulas-espetáculos de Ariano Suassuna: 
https://www.youtube.com/watch?v=-f69eE_J7Jc&feature=youtu.be
(Acesso em: 10 ago. 2020.)

https://www.youtube.com/watch?v=AXqWyMK_vQE
(Acesso em: 10 ago. 2020.)

https://www.youtube.com/watch?v=aw_lZ6uTYtE
(Acesso em: 10 ago. 2020.)

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

• Ariano Suassuna por Ariano Suassuna:
http://www.blogletras.com/2014/07/ariano-suassuna-por-ariano-suassuna.html
(Acesso em: 03 set. 2020.)

Sua biografia, bibliografia e discursos de posse e recepção como membro da Aca-
demia Brasileira de Letras (ABL) podem ser encontrados no site da ABL. Ariano foi 
eleito em 3 de agosto de 1989, tornando-se o sexto ocupante da Cadeira nº 32.

• Informações sobre Ariano Suassuna na ABL: 
https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna
(Acesso em: 03 set. 2020.)

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

• Morre no Recife, aos 87 anos, o escritor Ariano Suassuna:
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/morre-no-recife-aos-87-
anos-o-escritor-ariano-suassuna.html
(Acesso em: 03 set. 2020.)

https://www.youtube.com/watch?v=-f69eE_J7Jc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AXqWyMK_vQE
https://www.youtube.com/watch?v=aw_lZ6uTYtE
http://www.blogletras.com/2014/07/ariano-suassuna-por-ariano-suassuna.html
https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/morre-no-recife-aos-87-anos-o-escritor-ariano-suassuna.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/morre-no-recife-aos-87-anos-o-escritor-ariano-suassuna.html
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• Há cinco anos o Brasil perdia Ariano Suassuna:
https://www.oliberal.com/cultura/h%C3%A1-cinco-anos-o-brasil-perdia-ariano-
suassuna-1.175529
(Acesso em: 03 set. 2020.)

• Confira fatos importantes da vida de Ariano Suassuna:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1489459-confira-fatos-
importantes-da-vida-de-ariano-suassuna.shtml
(Acesso em: 21 set. 2020.)

• Ariano e João Ubaldo chegam no céu:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2014/07/Ariano-e-Joao-
Ubaldo-chegam-no-ceu-4560390.html
(Acesso em: 03 set. 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 set. 2020.)

• “Ariano Suassuna: ‘Todo professor deve ter um pouco de ator’”:
https://novaescola.org.br/conteudo/939/ariano-suassuna-todo-professor-deve-
ter-um-pouco-de-ator
(Acesso em: 03 set. 2020.)

É possível, também, falar sobre a literatura de cordel, recorrente nas obras de 
Suassuna e que é mencionada em alguns dos textos da obra. Para isso, trouxemos 
websites dedicados a ela, um canal no YouTube com textos em cordel narrados e 
ilustrados em estilo de xilogravura animada; alguns vídeos de cordel recitado; e a 
música “Literatura de Cordel”, do cordelista paraibano Francisco Diniz.

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

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

• Canal Causos de Cordel:
https://www.youtube.com/channel/UCzHPIGqsPuguYI2EiBNAflA
(Acesso em: 03 set. 2020.)

• Crianças mantém tradição nordestina declamando poesias de cordel — Vida Bela:
https://www.youtube.com/watch?v=759uPmKB-Ow&ab_channel=REDEVIDA
(Acesso em: 03 set. 2020.)

https://www.oliberal.com/cultura/h%C3%A1-cinco-anos-o-brasil-perdia-ariano-suassuna-1.175529
https://www.oliberal.com/cultura/h%C3%A1-cinco-anos-o-brasil-perdia-ariano-suassuna-1.175529
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1489459-confira-fatos-importantes-da-vida-de-ariano-suassuna.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1489459-confira-fatos-importantes-da-vida-de-ariano-suassuna.shtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2014/07/Ariano-e-Joao-Ubaldo-chegam-no-ceu-4560390.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2014/07/Ariano-e-Joao-Ubaldo-chegam-no-ceu-4560390.html
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=004120&pagfis=137174
https://novaescola.org.br/conteudo/939/ariano-suassuna-todo-professor-deve-ter-um-pouco-de-ator
https://novaescola.org.br/conteudo/939/ariano-suassuna-todo-professor-deve-ter-um-pouco-de-ator
https://mundocordel.com/
http://camarabrasileira.com.br/cordel.htm
https://www.youtube.com/channel/UCzHPIGqsPuguYI2EiBNAflA
https://www.youtube.com/watch?v=759uPmKB-Ow&ab_channel=REDEVIDA
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6. BIBLIOGRAFIA COMENTADA

AGUIAR, CHRISTIANO. “Literatura: Obra-prima do Romanceiro Popular Nordestino”. 
Revista Continente. 2010. Disponível em: http://www.revistacontinente.com.br/
edicoes/118/literatura--obra-prima-do-romanceiro-popular-nordestino. Acesso em: 04 
set. 2020.

Artigo para a Revista Continente que fala sobre o Movimento Armorial, idealizado 
por Ariano Suassuna, abordando sua história; conceitos e características; os contextos 
sociais e culturais em que estava inserido; e autores(as), poetas e prosadores(as) que 
aderiram ao movimento. Além disso, discursa sobre o que o armorial significa para a 
literatura e para a cultura brasileira, como está presente na contemporaneidade e o 
que as novas gerações de escritores podem aprender com esse gênero literário.

ALVES, Januária Cristina. “O lado B das fake news e como combatê-las”. Revista 
Educação, [s. l.], 2 jun. 2020. Disponível em: https://revistaeducacao.com.br/2020/06/02/
fake-news-midiatica/. Acesso em: 21 set. 2020.

Artigo produzido para a Revista Educação que fala sobre notícias falsas (fake news) 
e a alfabetização midiática, apontando seus conceitos, propósitos, dados levantados 
em pesquisas realizadas sobre o tema, os sujeitos envolvidos, a necessidade do inves-
timento em educação para a leitura e a escrita, como os países estão lidando com o 
problema, informações da UNESCO sobre a Alfabetização Midiática e Informacional 
(AMI), incluindo conceito e ações, para se construir uma aprendizagem acerca do que é 
e como se produz informação, e a importância e formas de combater a desinformação. 

AULETE. Dicionário Caldas Aulete Digital. Disponível em: http://www.aulete.com.br/. 
Acesso em: 22 set. 2020. 

Dicionário on-line da Língua Portuguesa, com palavras e locuções redigidas segundo 
o Acordo Ortográfico, que incorpora as mais recentes acepções e os mais modernos 
conceitos e terminologias, à medida que a língua viva os cria em todos os setores de 
uso. Possui mais de 200 mil verbetes originais e 85 mil novos verbetes com exemplos e 
abonações, sinônimos, locuções, informações gramaticais, etimologia, contextualiza-
ções (regionalismos, usos, rubricas), em constante ampliação e atualização com a cola-
boração dos usuários. É acompanhado do Dicionário analógico, de Francisco Ferreira 
dos Santos Azevedo, e a Gramática básica da Língua Portuguesa, de Celso Cunha.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular — Documento pre-
liminar. MEC. Brasília, DF, 2018.

Documento base que norteia a construção dos currículos escolares estaduais e as 
aprendizagens essenciais que estudantes de escola pública ou privada deverão de-
senvolver. A partir dele, o currículo da rede e os(as) professores(as) do Ensino Médio, 

http://www.revistacontinente.com.br/edicoes/118/literatura--obra-prima-do-romanceiro-popular-nordestino
http://www.revistacontinente.com.br/edicoes/118/literatura--obra-prima-do-romanceiro-popular-nordestino
https://revistaeducacao.com.br/2020/06/02/fake-news-midiatica/
https://revistaeducacao.com.br/2020/06/02/fake-news-midiatica/
http://www.aulete.com.br/
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de acordo com as particularidades dos(as) alunos(as) e de sua região, definem as 
habilidades específicas, as competências e os conhecimentos essenciais pretendidos 
para os(as) estudantes, assim como elaboram as matrizes pedagógicas das escolas. 
Auxilia a criação de trabalhos interdisciplinares, a execução de projetos inovadores e 
vai ao encontro da demanda de estudantes e ao desenvolvimento de competências 
para a vida em sociedade e o mundo do trabalho.

BRASIL. Ministério da Educação. Guia de Implementação do Novo Ensino Médio. 
MEC, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação. Brasília, DF, 2020.

Documento que apoia as redes de ensino, privadas ou públicas, no processo de 
implementação das mudanças previstas pela Lei de Diretrizes de Bases (LDB), su-
gerindo caminhos para a construção de uma nova estrutura para a etapa do Ensino 
Médio. O material informa sobre os itinerários formativos e o aprofundamento dos 
conhecimentos, possui orientações para o planejamento e o diagnóstico das capaci-
dades atuais das redes e uma sugestão de passo a passo para a (re)elaboração dos 
currículos, instruindo as redes de ensino a ter autonomia para definir quais vão ofertar, 
considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade escolar.

BUNDE, Mateus. “Movimento Armorial”. Todo Estudo. Disponível em: https://www.
todoestudo.com.br/artes/movimento-armorial. Acesso em: 21 set. 2020.

Artigo disponível na internet que explica de forma didática o Movimento Armorial. 
Nele, o autor aborda a teoria, conceitos, origem e características desse tipo de arte, 
fala sobre a consolidação do Movimento e traz nomes de artistas e autores(as) que 
dele fizeram parte. Além disso, conta com exercícios, para ajudar na compreensão 
do tema. A página Todo Estudo, em que o artigo está inserido, abrange conteúdos 
escolares que fazem parte das disciplinas dos ensinos Fundamental e Médio, para dar 
apoio à educação brasileira.

CEIA, Carlos. Almanaque. E-Dicionário de Termos Literários. 2009. Disponível em: 
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/almanaque/. Acesso em: 19 out. 2020.

Verbete do E-Dicionário de Termos Literários que fala sobre a origem dos almana-
ques, abordando sua história; a derivação da palavra; conceitos e características; fun-
ções; diferentes tipos; estrutura; e exemplos. Além disso, explica sobre os almanaques 
em português, principalmente em Portugal, e aponta importantes textos teóricos que 
tratam do assunto. O dicionário on-line de termos literários em língua portuguesa, 
onde o verbete foi publicado, é um projeto que reúne mais de 1.500 termos técnicos 
utilizados em teorias da literatura, crítica literária, textos acadêmicos e bibliografias 
específicas dos estudos literários e culturais.

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens. 4ª. 
ed. São Paulo: Atual, 2013.

https://www.todoestudo.com.br/artes/movimento-armorial
https://www.todoestudo.com.br/artes/movimento-armorial
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/almanaque/
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Livro didático que abrange as diretrizes dos currículos das três séries do Ensino Mé-
dio sobre literatura, interpretação de textos, produção textual e gramática, enfatizando 
o desenvolvimento das competências e habilidades de leitura, o trabalho com os 
gêneros textuais e discursivos que circulam na sociedade de forma oral ou escrita e 
a introdução da variação linguística e da teoria da comunicação, a partir de situações 
reais da comunicação, para fundamentar explicações sobre a importância da leitura, o 
texto teatral, o texto narrativo, a literatura de cordel, a produção escrita dos gêneros 
estudados e as diversidades da língua falada e escrita no Brasil.

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma pro-
posta de produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2000.

Livro didático que abrange as diretrizes do currículo do Ensino Médio sobre Literatu-
ra, interpretação de textos, produção textual e gramática, orientado pela perspectiva 
de gêneros textuais e discursivos para o trabalho com os vários tipos de textos. Parte de 
situações reais da comunicação para trabalhar a teoria da comunicação com a participa-
ção do(a) aluno(a), a fim de propiciar interação social e troca de conhecimento. Enfatiza 
o desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e de produção de textos 
orais e escritos, para fundamentar explicações sobre o texto teatral e o texto narrativo.

CHARTIER, Roger. “O livro dos livros: os Almanaques no Brasil”. 1999. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/treze/charti13.htm. 
Acesso em: 19 out. 2020.

Texto introdutório do livro da teórica Margareth Brandini Park, Histórias e leituras de 
almanaques no Brasil, publicado pela editora Mercado das Letras, em 1999. O texto 
fala sobre o que é um almanaque; sua estrutura; os almanaques farmacêuticos, inclu-
sive o Almanaque Biotônico Fontoura; sua história e origem; sua importância para a 
leitura, escritura e outras formas de transmissão cultural no Brasil; bem como sobre o 
trabalho de pesquisa feito pela autora.

CHAVES, Richard. “Você conhece a origem dos almanaques?”. GZH. 2019. Disponível em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/05/voce-
conhece-a-origem-dos-almanaques-cjv89d5ms00ld01pe0gs8ikz3.html. Acesso em: 
22 set. 2020.

Artigo produzido para o jornal GZH, que fala sobre a origem dos almanaques, abor-
dando sua história; a derivação da palavra; conceitos e características; e funções. Além 
disso, explica sobre os almanaques no Brasil e no Rio Grane do Sul, o modo como 
chegaram ao país e a instalação de uma impressa local. A matéria inclui exemplos com 
imagens de importantes publicações.

DIANA, Daniela. “Relato pessoal”. Toda Matéria. Disponível em: https://www.
todamateria.com.br/relato-pessoal/. Acesso em: 26 out. 2020.

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/treze/charti13.htm
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/05/voce-conhece-a-origem-dos-almanaques-cjv89d5ms00ld01pe0gs8ikz3.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/05/voce-conhece-a-origem-dos-almanaques-cjv89d5ms00ld01pe0gs8ikz3.html
https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/
https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/
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Artigo disponível na internet, que explica de forma didática o gênero relato pes-
soal. Nele, a autora aborda a teoria, conceitos, características e estrutura do gêne-
ro. Além disso, traz exemplos, para uma melhor compreensão do tema, e ensina a 
produzir um texto de relato pessoal. A página Toda Matéria, em que o artigo está 
inserido, abrange conteúdos escolares voltados para professores(as) e estudantes, 
para dar apoio à educação brasileira.

DOURADO, Stella Moreira. O almanaque enquanto documento de informação e 
comunicação popular escrita: A coleção da família Carneiro Rezende. 2018. 165 
f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
e Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://ridi.ibict.br/
bitstream/123456789/965/1/StellaDourado_Doutorado_2018.pdf. Acesso em: 24 set. 2020.

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da In-
formação sobre almanaque em coleção, em que foi realizada uma pesquisa descritiva 
e exploratória para representar o almanaque dentro de uma coleção particular entre 
1906 e 2014, através das apropriações e usos que colecionadores, utilizadores, leitores 
e guardadores fizeram. O estudo aborda conceitos acerca de almanaque, comunica-
ção popular escrita, cultura popular e leitura. Além disso, a autora desenvolveu uma 
tipologia bibliográfica dos almanaques e criou uma classificação temática com os te-
mas mais recorrentes nos almanaques no contexto da coleção.

DUARTE, Vânia Maria do Nascimento. “Relato pessoal”. Mundo Educação. Dispo-
nível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/relato-pessoal.htm. Acesso 
em: 26 out. 2020.

Artigo disponível na internet, que explica de forma didática o gênero textual relato 
pessoal. Nele, a autora aborda a teoria, conceitos, características e linguagem do gê-
nero. A página Mundo Educação, em que o artigo está inserido, é um portal educativo 
que abrange conteúdos escolares voltados para professores(a) e estudantes dos ensi-
nos Fundamental e Médio, para dar apoio à educação brasileira.

GASPAR, Lúcia. “Movimento Armorial”. Pesquisa Escolar, Recife, 2003. Disponível em: 
http://basi l io. fundaj .gov.br/pesquisaescolar/ index.php?option=com_
content&view=article&id=696&Itemid=180. Acesso em: 21 set. 2020.

Artigo disponível na internet que explica de forma didática o Movimento Armorial. 
Nele, a autora aborda a teoria, história, conceitos, objetivos e características desse 
tipo de arte. Além disso, fala sobre a cultura popular nordestina e traz nomes de artis-
tas e grupos que fizeram parte do Movimento. A página Pesquisa Escolar, em que o 
artigo está inserido, integra a Fundação Joaquim Nabuco e abrange conteúdos esco-
lares voltados para professores(as) e estudantes, para dar apoio à educação brasileira, 
incluindo atividades pedagógicas.

https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/965/1/StellaDourado_Doutorado_2018.pdf
https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/965/1/StellaDourado_Doutorado_2018.pdf
https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/relato-pessoal.htm
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=180
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=180
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JORDÃO, Rose; OLIVEIRA, Clenir Bellezi. Linguagens: estrutura e arte. São Paulo: 
Moderna, 1999.

Livro didático que abrange as diretrizes do currículo da primeira série do Ensino 
Médio sobre literatura, leitura e análise de textos literários, para dar estímulos aos(às) 
alunos(as), levando-os(as) a valorizar as obras dos diferentes estilos e relacioná-los com 
o contexto histórico em que estão inseridos; gramática e sua utilização na produção, 
análise e interpretação em diversos tipos de textos; e produção textual, para desen-
volver a escrita e a leitura dos(as) alunos(as). Desse modo, pretende formar indivíduos 
capazes de buscar conceitos e conhecimento que vão ampliar seu pensamento crítico 
e sua produção, para a fundamentação de explicações sobre literatura, os gêneros 
narrativo e dramático e a produção escrita dos gêneros estudados.

MARINS, Mariana Santana. “Gênero textual: Relato Pessoal e suas características”. 
Escrever é praticar. [S. l.], 14 abr. 2020. Disponível em: https://escreverepraticar.com.br/
genero-textual-relato-pessoal-e-suas-caracteristicas/. Acesso em: 26 out. 2020.

Artigo disponível na internet, que explica de forma didática o gênero relato pessoal. 
Nele, a autora aborda a teoria, conceitos e características do gênero, bem como seus 
elementos, sua estrutura e a análise de um relato pessoal. Além disso, traz vídeos 
explicativos, para uma melhor compreensão do tema. A página Escrever é praticar, 
em que o artigo está inserido, oferece um auxílio à produção textual com instruções 
específicas e pontuais, para que ela seja uma prática constante.

MARTELETO, Regina Maria; DOURADO, Stella Moreira. “Os almanaques e a circulação 
social dos objetos culturais: bibliografias, coleções, rastros de leitura”. In: Em Questão, 
Porto Alegre, v. 25, pp. 354-372, Edição Especial V Seminário Internacional A Arte da 
Bibliografia, 2019. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/92432. 
Acesso em: 19 out. 2020.

Artigo acadêmico, apresentado no “V Seminário Internacional A Arte da Biblio-
grafia”, sobre almanaques e sua origem; história em diferentes países; conceitos, 
estruturas e características; funções; e significado social, cultural e informacional 
em cada época. Além disso, reflete sobre o modo de existência desses objetos 
culturais, com foco na sua circulação social, nas estratégias editoriais empregadas 
pelos seus produtores, além dos seus rastros de leitura e permanência. Para tanto, 
utiliza bibliografias e uma coleção particular, de modo a alcançar uma compreen-
são sobre a dimensão documentária dos almanaques.

MOVIMENTO PELA BASE. Dimensões e desenvolvimento das competências gerais 
da BNCC. 2018. Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/wp-content/
uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf. Acesso em: 17 ago. 2020.

Documento orientador que tem o intuito de dar apoio às redes de ensino, es-
colas e professores(as), para compreenderem as competências gerais da BNCC, 
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facilitando sua inserção no currículo, em práticas pedagógicas e nos materiais di-
dáticos. O material detalha as dimensões e subdimensões que compõem as Com-
petências Gerais, que integram o capítulo introdutório da Base, indicando como 
elas devem evoluir até o Ensino Médio.

PARK, Margareth Brandini. Histórias e leituras de almanaques no Brasil. 1998. Tese 
(Doutorado em Educação na Área de Concentração) - Universidade Estadual de 
Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, 1998. Disponível em: http://repositorio.
unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/251079/1/Park_MargarethBrandini_D.pdf. 
Acesso em: 19 out. 2020.

Tese de doutorado em Educação que estuda a mudança de estatuto dos al-
manaques populares de farmácia e de seus leitores, colocando-os no universo 
social da prática de leitura. Além disso, apresenta conceitos e características dos 
almanaques, sua história, leitores, meios de circulação e práticas de leitura bem 
como revela sua importância pela alta tiragem de exemplares, pela gratuidade, 
pelo modelo tipográfico e pela ampla rede de distribuição. A pesquisa baseou-se 
em exemplares do Almanaque Granado (RJ), Almanaque Biotônico Fontoura (SP), 
Almanaque IZA (RS) e Almanaque Renascim Sadol (SC).

PESSOA, Jadir de Morais. “A cultura popular no tempo dos almanaques”. Fragmentos 
de Cultura, Goiânia, v. 26, n. 4, pp. 711-753, out./dez. 2016. Disponível em: http://seer.
pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/view/5254. Acesso em: 19 out. 2020.

Artigo acadêmico que fala sobre a origem dos almanaques, abordando sua his-
tória; a derivação da palavra; conceitos e características; funções e relevância; po-
pularização no Brasil; teóricos tanto do livro quanto da cultura popular; sua im-
portância pedagógica, publicitária e constitutiva do processo de integração dos 
domínios rurais e urbanos em nossa história; exemplos de almanaques conhecidos, 
inclusive os farmacêuticos, como Almanaque Fontoura, dando ênfase para as con-
dições sanitárias precárias do país à época.

RUA, João et al. Para ensinar Geografia. Rio de Janeiro: Access Editora, 1993.
Livro que auxilia professores a tornar as aulas de Geografia mais interessantes, 

úteis e prazerosas, tanto para o(a) docente quanto para os(as) estudantes. Apre-
senta uma proposta de renovação metodológica, com exemplos práticos que per-
mitem a construção de um raciocínio crítico e reflexivo durante o trabalho cotidia-
no com a disciplina nas escolas. O material é destinado aos(às) professores(as) que 
queiram “fazer Geografia” em conjunto com os(as) alunos(as), por meio de formas 
eficazes de execução dos conteúdos dos currículos escolares.

SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Currículo do Estado de São 
Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias. São Paulo: SEE, 2010. Coordenação ge-
ral: Maria Inês Fini; Coordenação de área: Paulo Miceli.
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Documento elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que 
possui um conjunto de ações, projetos, planejamentos, avaliações e documentos 
com orientações pedagógicas para apoiar as escolas e os(as) professores(as). O 
currículo proposto pretende que todos os(as) alunos(as) em idade de escolarização 
possam fazer o mesmo percurso de aprendizagem nas disciplinas básicas, por isso, 
o material contempla conteúdos, competências, habilidades, estratégias metodo-
lógicas e o que se espera do(a) estudante em cada série, definindo as metas que 
os(as) alunos(as) têm direito a alcançar nas disciplinas. 

SEGALIN, Linara Bessega. “Seriam os almanaques ‘leituras confiadas às mais 
inocentes e mais puras leitoras’?”. MÉTIS: história & cultura, [s. l.], v. 9, n. 18, pp. 
127-153, jul./dez. 2010. Disponível em:  file:///C:/Users/Eduardo/Downloads/1086-
5631-1-PB.pdf. Acesso em: 19 out. 2020.

Artigo acadêmico, escrito para o periódico MÉTIS: história & cultura, que aborda as 
representações de gênero em dois almanaques sul-rio-grandenses de ampla circula-
ção nacional e internacional no fim do século XIX e início do século XX, o Almanaque 
Literário e Estatístico do Rio Grande do Sul e o Almanaque Popular Brasileiro. Além 
disso, é feito o mapeamento sobre o que “eles falam sobre elas” e o que “elas falam 
sobre elas”, a fim de compreender os almanaques como um espaço de disputa de 
poder de gênero, importante para a luta feminina por direitos sociais.

SILVA, Daniele Cristina Agostinho. “Autobiografia”. InfoEscola. Disponível em: https://
www.infoescola.com/generos-literarios/autobiografia/. Acesso em: 26 out. 2020.

Artigo disponível na internet, que explica de forma didática o gênero textual autobio-
grafia. Nele, a autora aborda a teoria, conceitos, características e linguagem do gênero. 
Além disso, apresenta exemplos famosos de autobiografias e autores(as). A página Info-
Escola, em que o artigo está inserido, é um portal educativo que abrange conteúdos es-
colares voltados para professores(as) e estudantes, para dar apoio à educação brasileira.

STUMP, Marcela. “Ilustração: saiba mais sobre a técnica”. Blog do Elo7. 2016. Disponí-
vel em https://blog.elo7.com.br/manual-de-tecnicas-artesanais/ilustracao-saiba-mais-
-sobre-tecnica. Acesso em: 24 set. 2020.

Artigo disponível na internet que explica de forma didática a técnica da ilustração. 
Nele, a autora aborda a teoria, história e tipos desse estilo de arte. Além disso, fala sobre 
a arte aplicada com criatividade e a diferença das ilustrações e dos desenhos em quadri-
nhos. A página Blog do Elo7, em que o artigo está inserido, abrange conteúdos e dicas 
sobre artesanato e tudo o que é feito à mão bem como traz ideias criativas para o leitor.
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