
DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO COLÉGIO PEDRO II – ANUÁRIO 2018 

 

 
83 

 

ENCENA 

  
Professora Paula Alves 

 

3ª série do Ensino Médio - PROEJA 

 

Campus Engenho Novo II 

 

 
 
Apresentação:  

A ética foi o tema do projeto pedagógico de Português  no segundo semestre do 3°ano do 

PROEJA do ENII em 2018. Para trabalhar o assunto e ampliar a perspectiva linguística e cultural, os alunos 

leram o livro "O Casamento Suspeitoso” , de Ariano Suassuna e discutiram sobre honestidade, ambição e 

outros sentimentos humanos. Culminando o projeto, a turma participou da leitura dramatizada da peça. 

  

 

Objetivo Geral:  

Desenvolver a criatividade e a autoestima por meio da arte cênica  favorecendo a compreensão 

da linguagem no contexto da cultura e melhorando a interação social com a vida e com o mundo ao 

redor. 

 

 

Objetivos Específicos:   

 Ampliar o leque da cultura no âmbito escolar. 

 Relacionar as atitudes dos personagens à ética.  

 Estimular o senso crítico.  

 Analisar a variedade linguística utilizada pelo autor. 

 Compreender os elementos partícipes do texto dramático.  

 

 

Recursos utilizados:   

 Livro “O Casamento Suspeitoso”, de Ariano Suassuna.  

 Músicas do Movimento Armorial, idealizado pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna. 
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 Vídeos do escritor paraibano e de encenações de outras peças do mesmo autor. 

 Data show  

 

Passo a passo:  

O estímulo inicial aconteceu através do contato auditivo com as músicas do Movimento Armorial; 

em sequência,  houve uma explicação breve sobre o movimento e Suassuna e visualização de vídeos do 

artista paraibano. Fez- se a leitura da peça “O Casamento Suspeitoso” em sala de aula o que permitiu 

fomentar o senso crítico e o desenvolvimento da discussão em grupo sobre ética. Além disso, através do 

texto, os alunos puderam observar e analisar a variedade linguística utilizada pelos personagens e a 

cultura nordestina presente na peça. Para inspiração à leitura dramatizada, a turma assistiu à cenas de 

grupos teatrais em ação com outras peças de Suassuna, a fim de não influenciar diretamente na 

confecção do personagem pelos alunos. 

 

 

Tempo de duração: 

Um semestre  

 

  


