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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Nova Fronteira apresenta aqui este Manual 
do Professor Digital para a obra O santo e a porca. Trata-se de 
uma proposta que visa contribuir para a formação de leitores 
autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contando 
com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e 
se ensina, dado que não é um ato natural como a fala, por 
exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser formado. 
A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série 
de competências e habilidades que devem ser trabalhadas 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 Manual é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, 
aquela que, como define o educador espanhol Carlos Lomas, 
“se orienta não só para o conhecimento das obras e dos au-
tores 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 come-
ça 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 que aprender 
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a decifrar palavras. Nessa perspectiva, este Manual será 
sempre uma dentre as inúmeras possibilidades de trabalho 
para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a 
tomar o livro O santo e a porca como um ponto de par-
tida para sua programação do ensino da leitura em sua 
escola. Disponibilizamos sugestões de atividades 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 leitura e entendemos 
que também é nossa função, como editores, fortalecer 
e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o 
leitor, porque acreditamos na condição formativa da 
literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas 
como possibilidade de desenvolvimento da imaginação 
e da criatividade do ser humano. 

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

Nova Fronteira
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AUTOR, ILUSTRADORA E OBRA

Sobre o autor

Ariano Suassuna foi um importante dramaturgo, romancista, 
poeta, ensaísta e artista plástico brasileiro. Nasceu em 16 
de junho de 1927, na cidade da Paraíba, hoje João Pessoa, 
capital do estado da Paraíba. Suassuna passou boa parte de 
sua infância no sertão nordestino, em contato com a arte e 
os espetáculos populares, entre eles a cantoria de viola, o 
mamulengo e a literatura de cordel. Em 1942, ele e sua famí-
lia mudaram-se para o Recife. Foi na capital de Pernambuco 
que Suassuna iniciou sua vida literária, com a publicação 
do poema “Noturno” no Jornal do Commercio, em 7 de outu-
bro de 1945. Sua obra tem como principal característica a 
cultura popular brasileira, em especial a nordestina. Entre 
suas produções as mais famosas estão as comédias Auto da 
Compadecida (1955) e O santo e a porca (1957), que inclusive 
foram adaptadas para televisão em 1999 e 2000, respectiva-
mente. Ariano Suassuna foi membro da Academia Brasileira 
de Letras, onde ocupou a cadeira nº 32 até sua morte, em 23 
de julho de 2014.

Sobre a ilustradora

Zélia Suassuna, o “amor de toda vida” de Ariano Suassuna, 
nasceu no ano de 1931. Zélia é artista plástica, com trabalhos 
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desenvolvidos em diversas técnicas, como pintura, cerâ-
mica, litogravura e desenho, voltados à temática regional 
nordestina. Companheira de vida e de arte de Suassuna, 
Zélia é responsável pelas ilustrações da obra O santo e a 
porca.

Professor, caso ache interessante, passe para os alunos 
este emocionante vídeo em que Ariano Suassuna declara 
seu amor à Zélia e conta a história de como se conheceram. 
O vídeo está disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=HXx-DA2c1mw> (acesso em 16 de abril de 2018).

Sobre a obra

O santo e a porca é uma comédia de costumes, gênero teatral 
bastante popular no Brasil, dividida em três atos. Os perso-
nagens que fazem parte dessa peça possuem característi-
cas essenciais para o desenrolar da intriga — os quais são 
apresentados desde o início do primeiro ato —, e, conforme 
aparecem em cena, os conflitos que envolvem cada um deles 
são revelados. 

A trama principal gira em torno da avareza de Euricão 
Árabe, que, após a morte da esposa, apega-se a dois objetos: 
uma porca, imagem que diz ter herdado do avô, no interior 
da qual guarda o “tesouro” que economizou durante a vida 
toda para garantir a sua velhice; e uma imagem de Santo 
Antônio. Em contraposição ao mundo material, Euricão Árabe 
se apega ao mundo espiritual, pela devoção que tem ao santo. 
O nome e a imagem de Santo Antônio são constantemente 
citados como forma de legitimar a sua avareza.
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Os romances entre Dodó e Margarida, Eudoro e Benova e 
Caroba e Pinhão são as tramas secundárias que se confundem 
com a avareza de Euricão Árabe, se entrelaçando em uma 
enorme confusão, em grande parte traçada pela esperta 
Caroba, empregada de Euricão. 

No segundo ato, são desenvolvidas estratégias de solução 
para eles, por meio de um entrelaçamento de intrigas, ora 
induzidas por Caroba, ora causadas por suposições errôneas 
sobre a situação que parece uma coisa, mas que, em verdade, 
sempre foi outra. Grande parte dos diálogos traz ambiguidades 
que nos levam a entender que o verdadeiro tesouro de Euricão 
Árabe é a filha, Margarida, quando na verdade sempre foi a 
porca. Euricão Árabe vive a conjecturar uma forma de “se 
livrar” da filha e da irmã, Benova, por causa das “despesas” 
que elas significam para o seu bolso. A solução que busca é 
o casamento de ambas com homens ricos. 

No terceiro ato acontece o ápice da trama. A solução 
mirabolante sugerida por Caroba, que tudo tinha para dar 
errado, acaba por resolver os problemas de todos e garantir 
o bom encaminhamento para um final feliz. Um final feliz 
para todos, menos para Euricão Árabe, que descobre que 
seu “tesouro” perdeu o valor pelo tempo que ficou guardado 
dentro da porca. O interessante é que o personagem está 
tão apegado a bens materiais que não consegue enxergar 
que todos os seus medos e problemas — inclusive o de 
ter de sustentar filha e irmã ou assegurar a felicidade de 
ambas — acabam por ser solucionados. No entanto, o vazio 
se instala e ele acaba por ficar sozinho por conta da sua 
própria dificuldade em enxergar além do mundo em que 
se fechou.
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POR QUE LER ESTE LIVRO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL — ANOS FINAIS?

Ariano Suassuna é um dos nossos grandes escritores que 
valorizam, sobretudo, a nossa população, a nossa oralidade 
e as nossas raízes, em especial as ligadas à cultura nordes-
tina. Sua obra retira o foco do Sudeste, quando se trata do 
protagonismo em relação à arte, trazendo para os leitores 
histórias e personagens fortes e marcantes, caracterizados 
pela alegria gratuita, pelo riso sincero e pelo humor em tom 
de crítica.

O santo e a porca é uma dessas histórias que nos remete 
a esse cenário tão verdadeiramente brasileiro. A linguagem 
é direta, a história é contagiante. Essa obra é um convite à 
leitura e à releitura de nossas próprias posturas perante 
o mundo e a importância que damos às pessoas e coisas à 
nossa volta.

O texto teatral tem como principal característica a ausên-
cia de um narrador. Por ter como objetivo ser representado 
ou encenado, a linguagem verbal e a não verbal se comple-
mentam. Constitui-se de um texto principal, formado pelas 
falas dos personagens a serem representadas por atores. O 
texto secundário indica marcas cenográficas, que servirão de 
norte para a montagem da cena no palco. O santo e a porca 
apresenta em sua grande maioria falas em forma de diálogo.

O santo e a porca é uma comédia de costumes, gênero 
teatral bastante popular no Brasil. Ela se caracteriza pela 
criação de tipos e situações de época, claramente fazendo 
uma sátira dos costumes e da sociedade. Na comédia de 
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costumes, é possível se fazer uma análise de comportamentos 
humanos em determinado contexto social. Em geral, fazem 
parte desse gênero algumas temáticas que se repetem, como 
amores proibidos ou ilícitos, violação a regras de conduta, 
críticas a hábitos comuns, entre outros. Como comédia de 
costumes, em O santo e a porca, várias tramas se costuram 
umas às outras. A crítica mais contundente da peça é a im-
portância que se dá a bens materiais.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES

As propostas para trabalhar este livro envolvem mais do que 
o ato de leitura. Envolvem a compreensão do gênero, assim 
como questões éticas sobre a sociedade da época e seus 
costumes, os comportamentos humanos, os relacionamentos 
interpessoais, as regras de conduta e a relação do homem 
com o dinheiro.

Ariano Suassuna, antes de qualquer outra coisa, era 
nordestino. Nasceu na Paraíba e viveu grande parte de sua 
vida no Recife. Por esse motivo, sempre buscou valorizar 
em sua obra referências à cultura popular, especialmente a 
nordestina. Em 18 de outubro de 1970, fundou, ao lado de 
outros artistas, o Movimento Armorial. Esse movimento é 
uma vertente cultural com o objetivo de valorizar as artes 
populares nordestinas, ao criar uma arte brasileira singular, 
baseada em nossas raízes populares. 

Dessa forma, no correr de todas as atividades, pontue 
sempre a importância da arte popular de raízes nordestinas 
na obra de Suassuna.

Material complementar

ARIANO Suassuna: cultura popular e resistência nacional. 
Blog do Renato, 25 jul. 2014. Disponível em: <https://
renatorabelo.blog.br/2014/07/25/ariano-suassuna-
-cultura-popular-e-resistencia-nacional/>. Acesso em: 
15 de abril de 2018.
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SUASSUNA, Ariano. O Movimento Armorial. Recife: 
Universitária da UFPE, 1974. Disponível em: <https://
www.maxwell.vrac.puc-rio.br/9879/9879_2.PDF>. 
Acesso em: 15 de abril de 2018.
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ATIVIDADES PRÉ-LEITURA 

Atividade 1 — A caricatura e o teatro 

Interdisciplinaridade: Arte e Ciências

O santo e a porca pertence a um gênero teatral bastante difundi-
do no Brasil: a comédia de costumes. Nele, os personagens são 
caricatos e o exagero proposital de suas características, assim 
como em uma caricatura, é o que dá o tom de humor ao texto. 
A partir desse tema, os alunos podem chegar à discussão sobre 
o respeito ao próximo, de modo a trabalhar não só a empatia 
como também o diálogo e a cooperação para promover “o 
respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza” (BRASIL, 2018, p. 10).

Como uma primeira abordagem ao tema, proponha 
uma discussão sobre caricaturas feitas de personalidades, na 
forma de desenhos. O exagero nos traços de características 
físicas relevantes deve ser enxergado como uma forma de se 
marcar a personalidade com humor. Nesse momento, oriente 
os alunos a realizarem uma pesquisa na internet ou em bi-
bliotecas sobre caricaturas de personalidades famosas. Use, 
caso seja possível, imagens projetadas para demonstrar como 
são realçados ao exagero os traços físicos nas caricaturas. 

Em seguida, faça uma provocação aos alunos, pergun-
tando de que forma é possível transpor essas características 
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presentes nas caricaturas para um texto. Há bons exemplos 
a serem usados nesse momento, em especial histórias que 
povoam o imaginário regional do Norte e Nordeste. Muitas 
dessas histórias foram transpostas para o cinema e para a 
televisão, inclusive o próprio O santo e a porca e o Auto da 
Compadecida, também de autoria de Ariano Suassuna. Com 
isso, os alunos ampliam suas experiências referentes aos 
diversos contextos e às práticas artístico-visuais e, também, 
desenvolvem a habilidade proposta pela BNCC de “cultivar 
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético” (BRASIL, 2018, p. 205).

O uso de imagens e situações caricatas deve sempre ser 
usado com cuidado, uma vez que o limite entre o humor e a 
ofensa ou o assédio moral pode ser perpassado de uma forma 
quase automática. Por exemplo, ao se referir à descrição de 
Dodó disfarçado, há referências à sua feiura. Deve-se, em 
alguns momentos, lembrar aos alunos que se está diante de 
uma ficção.

Nesse último momento, trabalhe em conjunto com o 
professor de Ciências, que poderá ajudar a entender diferen-
ças físicas e fisiológicas, bem como questões a respeito de 
gênero e orientação sexual. Segundo a BNCC, no componente 
curricular de Ciências, os alunos devem capacitar-se para 
argumentar sobre as dimensões da sexualidade humana, 
sendo elas biológica, sociocultural, afetiva e ética. Além disso,

pretende-se que os estudantes, ao terminarem 

o Ensino Fundamental, estejam aptos a compreen-

der a organização e o funcionamento de seu corpo, 
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assim como a interpretar as modificações físicas e 

emocionais que acompanham a adolescência e a 

reconhecer o impacto que elas podem ter na autoes-

tima e na segurança de seu próprio corpo. É também 

fundamental que tenham condições de assumir o 

protagonismo na escolha de posicionamentos que 

representem autocuidado com seu corpo e respeito 

com o corpo do outro, na perspectiva do cuidado 

integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva 

(BRASIL, 2018, p. 325).

Para finalizar esse primeiro contato com o texto, pro-
ponha um debate a respeito do bullying ou assédio moral. 
Faça uma grande roda, para que a conversa tenha um tom 
de informalidade e todos possam visualizar aquele que fala. 
Antes de iniciar o debate, peça aos alunos que respeitem o 
turno de fala dos outros e aguardem a sua vez de se posicio-
nar. Você, professor, poderá eleger um aluno para organizar 
a ordem e o tempo de falas. Ele será o mediador do debate. 
Você, como professor, deve mediar a discussão, levando os 
alunos a perceberem a importância de se respeitar as dife-
renças em todos os âmbitos de nossa vida, dando ênfase ao 
ambiente escolar e ao ambiente virtual. Trabalha-se, assim, 
a habilidade dos alunos de “apresentar argumentos e con-
tra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na 
participação em discussões sobre temas controversos e/ou 
polêmicos” (BRASIL, 2018, p. 143).
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Atividade 2  — A mulher e a 

sociedade brasileira

Interdisciplinaridade: História

Antes de começar a ler o texto, é necessário contextualizar 
a obra. Lembre os alunos que ela foi escrita na década de 
1950, quando os valores morais e sociais eram outros. Muitos 
desses valores são, portanto, inconcebíveis nos dias de hoje. 
Justamente por isso, a atividade deve incentivar nos alunos 
a autonomia do pensamento, bem como mostrar a eles que 
os indivíduos agem de acordo com a época em que vivem, 
estimulando neles o pensamento crítico e a formação para 
a cidadania.

Uma vez que, de acordo com a BNCC (2018, p. 414), 
“o ensino de História se justifica na relação do presente 
com o passado, valorizando o tempo vivido pelo aluno e seu 
protagonismo, para que ele possa participar ativamente da 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”, 
converse com a turma sobre o fato de que, durante muitos 
anos, as mulheres foram tratadas como mercadorias, obri-
gadas a fazerem bons casamentos que fossem vantajosos 
financeiramente para as famílias envolvidas. Explique a eles 
que, não casadas, as mulheres podiam ser vistas como fardos 
e deveriam cuidar da casa, em especial, do homem da casa 
— em geral um parente próximo —, em troca dos gastos que 
se tinham para manter a sua subsistência.

Em vários momentos da peça O santo e a porca, esse 
assunto é abordado. Leve os alunos a perceber que, embora 
muitas vezes não fosse protagonista de sua própria história, 
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era a mulher que mantinha vivos o equilíbrio e a harmonia 
das relações humanas, tão complexas. 

Em seguida, instrua os alunos a se separarem em grupos 
mistos. Proponha uma pesquisa aos alunos a respeito do posi-
cionamento da mulher na sociedade das décadas anteriores à 
de 1960, quando o processo para a liberdade feminina ganha 
mais força. Para que todos os grupos participem de forma 
ativa na pesquisa, limite o período de tempo do século XIX 
ao século XX. De acordo com o número de grupos/alunos, 
atribua para cada um de duas a três décadas. 

Oriente que as informações pesquisadas sejam trans-
formadas em cartazes, com imagens e textos explicativos. 
Depois, monte uma linha do tempo da história da mulher com 
o material que cada grupo produziu. Utilize os corredores ou 
o pátio da escola para que toda comunidade escolar possa 
partilhar dos conhecimentos adquiridos. Assim, amplia-se e 
qualifica-se a participação dos jovens nas práticas relativas 
à pesquisa por meio de, segundo a BNCC, 

compreensão dos interesses, atividades e pro-

cedimentos que movem as esferas científica, de 

divulgação científica e escolar; reconhecimento 

da importância do domínio dessas práticas para a 

compreensão do mundo físico e da realidade social, 

para o prosseguimento dos estudos e para formação 

para o trabalho; e desenvolvimento de habilidades 

e aprendizagens de procedimentos envolvidos na 

leitura/escuta e produção de textos pertencentes 
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a gêneros relacionados ao estudo, à pesquisa e à 

divulgação científica (BRASIL, 2018, p. 148).

Material complementar

BRIÃO, D. Joaquina. O casamento no século XIX. Sociedade 
Histórica Destherrense, 3 de março de 2015. Disponível 
em: <http://shdestherrense.com/home/2015/03/03/o-
-casamento-no-seculo-xix/>. Acesso em 15 de abril de 
2018.

MARIA – A história das mulheres no Brasil. Direção de 
Anaísa Toledo, 2012. Documentário, 25’29’’. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=BAgC9eS4EVQ>. 
Acesso em: 14 de abril de 2018.

MOURA, Denise Aparecida Soares de. Mulheres e dote 
no Brasil. Revista Estudos Feministas, vol. 10, n. 
1. Florianópolis, jan. 2002. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0104-026X2002000100022>. Acesso em 15 de abril 
de 2018.

http://shdestherrense.com/home/2015/03/03/o-casamento-no-seculo-xix/
http://shdestherrense.com/home/2015/03/03/o-casamento-no-seculo-xix/
https://www.youtube.com/watch?v=BAgC9eS4EVQ
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2002000100022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2002000100022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2002000100022
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ATIVIDADES PARA DURANTE A LEITURA

Orientações para Língua Portuguesa

Atividade 1 — O santo e a porca: 

leitura da peça interpretada

A leitura da peça teatral pode ser feita tanto individualmente 
como coletivamente, de modo a trabalhar a competência 
especificada pela BNCC (2018, p. 63) de levar o aluno a “par-
ticipar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da 
produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de 
saberes, identidades e culturas”. A leitura interpretada é uma 
forma bastante comum de apresentar um texto ao público. 
Por esse motivo, pode ser proposto que a turma se divida em 
grupos, para que façam a leitura interpretativa do texto, por 
trechos, analisando não apenas a organização de um texto 
teatral como também percebendo os sentidos que decorrem 
dos recursos linguísticos e semióticos utilizados.

Atividade 2  — O santo e a porca:  

a peça encenada

Interdisciplinaridade: Arte

Outra forma de trabalhar a peça O santo e a porca é por meio 
da encenação da peça propriamente dita. O trabalho teatral 
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é bastante interessante, pois envolve diversas possibilidades 
de divisão de tarefas, permite aos alunos realizarem uma 
troca de experiências e aperfeiçoa “a percepção estética, a 
imaginação, a consciência corporal, a intuição, a memória, a 
reflexão e a emoção” (BRASIL, 2018, p. 194). Segundo a BNCC, 

O Teatro instaura a experiência artística mul-

tissensorial de encontro com o outro em performan-

ce. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação 

ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos 

de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da 

ação física. Os processos de criação teatral passam 

por situações de criação coletiva e colaborativa, 

por intermédio de jogos, improvisações, atuações 

e encenações, caracterizados pela interação entre 

atuantes e espectadores.

Além dos “atores” que interpretarão cada um dos per-
sonagens, o restante dos alunos deve se separar em grupos 
para que a produção da peça seja possível: 

• atores;
• diretor(es);
• cenógrafos;
• iluminadores;
• sonoplastas;
• figurinistas;
• maquiadores;
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• produtores (que irão em busca dos materiais 
necessários para a montagem de cenário, figu-
rinos e maquiagem);

• auxiliares de palco (que auxiliarão nas mudanças 
de cenário);

• assessores de imprensa (responsáveis pela di-
vulgação da peça na comunidade escolar e na 
comunidade do entorno).

É importante que os próprios alunos escolham o seu 
papel na produção. Deve-se respeitar a personalidade de 
cada um deles. Alguns são mais tímidos e preferem trabalhar 
nos bastidores. Outros são mais extrovertidos e serão muito 
bem aproveitados como atores. Só interfira, em último caso, 
se houver controvérsias quanto à escolha das funções.

É interessante transformar a Porca e o Santo em ver-
dadeiros personagens. Deve-se lembrar que eles são a per-
sonificação de objetos, portanto, a interação deles na cena 
será meramente por meio de expressão corporal. Gestos e 
expressões faciais poderão atribuir ainda mais humor às 
cenas da peça.

Em uma segunda etapa, em conjunto com a turma, monte 
um cronograma para que a produção da peça seja efetivada. 
Contam-se aí tanto o tempo de ensaios quanto o da mon-
tagem de cenários, figurinos e demais detalhes referentes 
ao espetáculo. Deixe esse cronograma à mostra, para que 
todos saibam o que cada um deverá fazer e qual o prazo para 
realizar suas tarefas.

Lembre-se de que a apresentação de uma peça não 
tem sentido se não houver público. E para que os alunos se 
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sintam ainda mais motivados, esse é um bom momento para 
abrir as portas da escola para a comunidade do entorno, para 
familiares e amigos. Quanto mais envolvida com a comuni-
dade, mais valor a escola terá para ela. Com autorização da 
direção da escola, reserve pelo menos um final de semana 
para algumas sessões do espetáculo.

Atividade 3 — O santo e a porca:  

literatura de cordel

Interdisciplinaridade: Arte

Na “Nota do Autor” e na “Nota Biobibliográfica” da obra, há 
menção a outras expressões artísticas, como a literatura de 
cordel. Aproveitando essa menção, proponha que a peça O 
santo e a porca seja transformada em um folheto de litera-
tura de cordel, possibilitando aos alunos “o contato com as 
manifestações artísticas em geral, e, de forma particular e 
especial, com a arte literária e [a oportunidade] de oferecer 
as condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir 
essas manifestações” (BRASIL, 2018, p. 136).

Essa pode ser uma forma bastante interessante de os 
alunos trabalharem gêneros textuais diversos, passando do 
texto teatral para o texto poético, principalmente se levar 
em consideração a proposta da BNCC de que devem ser 
contemplados, no ensino de Língua Portuguesa durante o 
Ensino Fundamental, 
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os diferentes gêneros, estilos, autores e auto-

ras — contemporâneos, de outras épocas, regionais, 

nacionais, portugueses, africanos e de outros países 

— [...]; o cânone, a literatura universal, a literatura 

juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura 

digital e as culturas juvenis, dentre outras diversi-

dades (BRASIL, 2018, p. 154).

A musicalidade presente na poesia é uma forma de re-
forçar a criatividade dos alunos, em especial levando-se em 
conta que a musicalidade tem se mostrado uma característica 
peculiar das novas gerações. 

Instrua os alunos a se separarem em dois grupos: os poe-
tas cordelistas e os artistas plásticos que farão as ilustrações. 
Divida cada um desses dois grupos em três subgrupos, para 
que cada um deles seja o responsável pela transposição do 
texto teatral para o cordel de um dos atos de O santo e a porca.

Em seguida, proponha um trabalho interdisciplinar com 
o professor de Arte, para que sejam trabalhadas com alunos a 
estética regional nordestina e a expressão artística, por meio 
da xilogravura, atendendo às competências do componente 
curricular para o Ensino Fundamental, propostos pela BNCC 
(2018, p. 197), de:

• Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente 
práticas e produções artísticas e culturais do seu 
entorno social, dos povos indígenas, das comu-
nidades tradicionais brasileiras e de diversas 
sociedades, em distintos tempos e espaços, para 
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reconhecer a arte como um fenômeno cultural, 
histórico, social e sensível a diferentes contextos 
e dialogar com as diversidades.

• Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas 
e culturais — especialmente aquelas manifestas 
na arte e nas culturas que constituem a identi-
dade brasileira —, sua tradição e manifestações 
contemporâneas, reelaborando-as nas criações 
em Arte.

• Analisar e valorizar o patrimônio artístico na-
cional e internacional, material e imaterial, com 
suas histórias e diferentes visões de mundo.

Assim, as ilustrações devem ser feitas com base na poesia 
de cordel que foi elaborada. Divida o número de estrofes para 
que caibam de duas a quatro em cada página. Para cada página 
de texto, outra será feita com uma ilustração de xilogravura.

Caso a técnica da xilogravura não possa ser utilizada, 
há formatos simplificados, como o uso de isopor, que faz as 
vezes da madeira.

Ao finalizar o trabalho, em conjunto com os alunos, 
monte, no pátio, um grande varal (cordel) com barbante e 
oriente-os a pendurarem suas produções com pregadores de 
madeira, para que toda a comunidade escolar partilhe dessa 
nova versão de O santo e a porca.
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ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Atividade 1 – A imigração no Brasil 

e a questão dos refugiados

Interdisciplinaridade: História e Geografia

Contextualize, em conjunto com o professor de História, o tema 
da imigração no Brasil. Euricão Árabe é estrangeiro. “Árabe”, 
como explica Ariano Suassuna, é como se faz referência, no 
Nordeste, a todos os imigrantes sírios, árabes e turcos. Em 
outros locais do Brasil, denominam-se “turcos” todos aqueles 
que vieram da Turquia, da península arábica e da Síria.

Por esse motivo, esse é um bom momento para que se 
faça um estudo mais apurado sobre a imigração no Brasil — 
quais suas raízes e de quais países vieram os nossos principais 
imigrantes. É preciso relembrar que cada onda migratória 
se deu por razões e em períodos históricos distintos. Hoje, 
inclusive, vemos o Brasil receber milhares de imigrantes 
que não vêm por livre vontade, mas por necessidade e para 
fugir de situações de guerra e miséria que vivenciam em 
seus países de origem. Esse é o caso dos refugiados, como 
os haitianos e venezuelanos aqui no Brasil.

Esse também é um bom momento para discutir a ques-
tão dos refugiados sírios, sua situação no mundo e o ataque 
deflagrado pelos Estados Unidos, Reino Unido e França contra 
supostos estabelecimentos de armas químicas na Síria, no 
dia 13 de abril de 2018.
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Isso vai ao encontro da habilidade que a BNCC (2018, 
p. 431) propõe para o ensino de História nos anos finais do 
Ensino Fundamental de “analisar os aspectos relacionados ao 
fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo 
os movimentos migratórios e os choques entre diferentes 
grupos e culturas”; e as habilidades de Geografia:

• Descrever as rotas de dispersão da população 
humana pelo planeta e os principais fluxos mi-
gratórios em diferentes períodos da história, 
discutindo os fatores históricos e condicionan-
tes físico-naturais associados à distribuição da 
população humana pelos continentes.

• Compreender os fluxos de migração na América 
Latina (movimentos voluntários e forçados, as-
sim como fatores e áreas de expulsão e atração) 
e as principais políticas migratórias da região 
(BRASIL, 2018, p. 387).

O incentivo à pesquisa é uma boa forma de trabalhar 
esses assuntos, tanto em livros e revistas como por meio da 
internet. Assim, separe a turma em grupos de no mínimo 
três pessoas, e cada um dos grupos deve ser responsável pela 
pesquisa a respeito de um grupo de imigrantes ou refugiados 
que aportaram no Brasil:

• Portugueses;
• Africanos;
• Europeus (espanhóis, italianos, alemães, entre 

outros);
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• Asiáticos (japoneses, coreanos e chineses);
• Orientais (árabes, sírios, turcos, judeus, entre 

outros);
• Refugiados (haitianos, venezuelanos, sírios, en-

tre outros).

A pesquisa deverá ser apresentada à classe na forma de 
um seminário — “levando em conta o contexto de produção, 
o tempo disponível, as características do gênero apresenta-
ção oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que serão 
utilizadas” (BRASIL, 2018, p. 151) — e, se possível, com uso 
de recursos visuais como projetores e apresentações em 
PowerPoint. 

Material complementar

“EUA, Reino Unido e França lançam ataque contra a Síria em 
resposta a suposto uso de armas químicas”. G1 Mundo, 
13 de abril de 2018. Disponível em: <https://g1.globo.
com/mundo/noticia/trump-anuncia-ataque-na-siria.
ghtml>. Acesso em 14 de abril de 2018.

“Quais foram as maiores levas de imigração para o Brasil?” 
Mundo Estranho, 18 de abril de 2011, última atualiza-
ção em 23 de fevereiro de 2018. Disponível em: <https://
mundoestranho.abril.com.br/historia/quais-foram-as-
-maiores-levas-de-imigracao-para-o-brasil/>. Acesso 
em: 14 de abril de 2018.
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“Notícias sobre a Síria”. Exame, s.d. Disponível em: <https://
exame.abril.com.br/noticias-sobre/siria/>. Acesso em 
14 de abril de 2018.

VELASCO, Clara; MANTOVANI, Flávia. “Em 10 anos, número 
de imigrantes aumenta 160% no Brasil, diz PF”. G1 
MUNDO, 25 de junho de 2016. Disponível em: <http://
g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos- 
numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.
html>. Acesso em 14 de abril de 2018.

Atividade 2  — Economia para a vida toda

Interdisciplinaridade: Geografia e Matemática

Outra temática importante e que deve ser utilizada em ati-
vidades após a leitura do texto é a questão econômica, em 
especial como garantia de uma velhice tranquila. O santo e a 
porca traz à tona uma forma de economia obsoleta, mas que 
por anos era uma prática comum: quem nunca ouviu falar 
de “guardar dinheiro debaixo do colchão” ou de esconder 
dinheiro em potes de açúcar na cozinha, em vez de investir 
esse dinheiro em alguma aplicação monetária em uma ins-
tituição bancária?

As questões que giram em torno de crise econômica, 
poupança, aposentadoria, inclusive a tão falada Reforma da 
Previdência, podem ser desenvolvidas por uma feira a ser 
montada pelos alunos na escola. Essa é mais uma forma de 
a comunidade escolar e a do entorno interagirem, trocando 
informações essenciais à sociedade local.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html
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Segundo a BNCC (2018), estudar os conceitos básicos 
de economia é fundamental para a educação financeira dos 
alunos. Ao trabalhar as dimensões culturais, sociais, políticas 
e psicológicas acerca do consumo, do trabalho e do dinhei-
ro, desenvolvem-se as competências pessoais e sociais dos 
alunos.

Em conjunto com professores dos componentes cur-
riculares de Matemática e Geografia, já que a geoeconomia 
e a geopolítica explicam muitos aspectos econômicos das 
sociedades atuais, organizem a atividade a seguir. 

A turma deve ser separada em grupos, os quais explo-
rarão temas específicos, como:

• Crises econômicas mundiais;
• Aposentadoria;
• Reforma da Previdência;
• Quais as melhores formas de economizar seu 

dinheiro;
• Como organizar suas contas pessoais.

A participação dos alunos na escolha dos temas a serem 
apresentados nessa Feira Econômica deve, se possível, ser 
feita em uma roda de conversa em que você, professor, os 
provocará a pensar nos aspectos econômicos apresentados 
no texto e o que pode ser utilizado para informar melhor à 
comunidade a respeito do tema, que, sem dúvida, faz parte 
da vida de todos e deve ser desenvolvido desde cedo.

Todos os temas devem ampliar as habilidades dos alunos 
de compreender que “a divisão internacional do trabalho e 
a distribuição da riqueza tornaram-se muito mais fluidas e 
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complexas do ponto de vista das interações espaciais e das 
redes de interdependência em diferentes escalas” (BRASIL, 
2018, p. 380). Da mesma forma, poderão analisar os fatos e 
situações, para compreender a desigualdade social e econômi-
ca, os padrões econômicos mundiais, a relação da população 
com o consumo e a economia dos espaços urbanos e rurais.

Em uma data a ser combinada com a escola — se possível 
durante o final de semana, para que a comunidade escolar 
e a do entorno, inclusive parentes e amigos dos alunos, pos-
sam participar —, cada grupo deve montar um estande com 
imagens, textos explicativos, apresentações com recursos 
visuais, vídeos, entre outros, para relatar ao público os dados 
coletados e apresentarem suas conclusões. Dessa forma, os 
alunos entram com contato com as práticas de investigação 
envolvidas na construção de conhecimentos na ciência, apri-
moram seus saberes e incorporam o conhecimento científico 
(BRASIL, 2018).

Material complementar

“50 dicas para aprender como economizar dinheiro”. Guia 
de Bolso, s.d. Disponível em: <https://blog.guiabolso.
com.br/2014/09/19/50-dicas-para-aprender-como- 
economizar-dinheiro/>. Acesso em 14 de abril de 2018.

“Como e por que economizar para a aposentadoria”. Meu Bolso 
Feliz, 15 de dezembro de 2017. Disponível em: <http://
meubolsofeliz.com.br/como-e-por-que-economizar- 
aposentadoria/>. Acesso em 14 de abril de 2018.

https://blog.guiabolso.com.br/2014/09/19/50-dicas-para-aprender-como-economizar-dinheiro/
https://blog.guiabolso.com.br/2014/09/19/50-dicas-para-aprender-como-economizar-dinheiro/
https://blog.guiabolso.com.br/2014/09/19/50-dicas-para-aprender-como-economizar-dinheiro/
http://meubolsofeliz.com.br/como-e-por-que-economizar-aposentadoria/
http://meubolsofeliz.com.br/como-e-por-que-economizar-aposentadoria/
http://meubolsofeliz.com.br/como-e-por-que-economizar-aposentadoria/
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“Cronologia das crises mais graves dede 1929”. Exame, 24 
de junho de 2010. Disponível em: <https://exame. 
abril.com.br/mundo/cronologia-crises-mais-graves- 
1929-572924/>. Acesso em 14 de abril de 2018.

SALGADO, Raquel. “Com garantir dinheiro para a velhice?” 
Época Negócios, 18 mar. 2015. Disponível em: <https:// 
epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/ 
2015/03/como-garantir-dinheiro-para-velhice.html>. 
Acesso em 14 de abril de 2018.

“Tudo sobre a Reforma da Previdência”. Gazeta do Povo, 
Especiais, s.d. Disponível em: <http://especiais.gazeta 
dopovo.com.br/politica/tudo-sobre-a-reforma-da- 
previdencia/>. Acesso em 14 de abril de 2018.

Referência:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC. Brasília, DF, 2018.
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