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Apresentação
A obra oferece um conjunto de breves contos folclóricos colhidos da memória popular brasileira. Construído 
com linguagem simples, o livro traz temas ligados ao mundo fantástico, ao mito, às nossas raízes culturais e 
às de outros povos que conservam informações de costumes, hábitos e crenças religiosas.

Justificativa
O livro permite que professor e alunos explorem o texto e estabeleçam noções sobre a presença de elementos 
linguísticos, a intertextualidade, a língua em uso e as várias faces da oralidade e escrita, o gênero literário 
(poesia, narrativa), arquétipos, símbolos etc.

Projeto pedagógico 
Como conhecer, pela perspectiva da linguagem oral, as narrativas populares do folclore brasileiro, que 
continuam a ser transmitidas de geração para geração.

Temas secundários
Símbolos, lendas, mitos, arquétipos, crenças, valores, medos, castigos. 

Áreas de conhecimento
Arte, Literatura, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciência, Religião e Filosofia.

Temas transversais
Ética, pluralidade cultural e meio ambiente.

Indicação
Para alunos a partir do 6° ano 

*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Contos folclóricos brasileiros
Autor: Marco Haurélio
Ilustrações: Maurício Negro
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
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Objetivos
Tornar o aluno leitor e produtor ativo de seus próprios textos; compartilhar e contextualizar a obra, o autor 
e os contos folclóricos brasileiros; familiarizar o aluno com o livro, por meio de um processo de leitura que 
articule os blocos de conteúdo da Língua Portuguesa; relacionar os conhecimentos textuais, linguísticos e de 
mundo do aluno; propiciar ambiente para que os estudantes vivenciem a manifestação cultural brasileira e 
conheçam os aspectos da arte popular de contar histórias.

Antes da leitura
Para saber mais, sugerimos que o professor ofereça aos alunos uma noção sobre contos folclóricos, 
aparentemente “desaparecidos” ou esquecidos. Que contos são esses? Como eram contados e quem seriam 
os contadores e ouvintes dessas histórias? Quais os aspectos desses contos? Seriam eles, por acaso, fontes de 
estudo dos valores sociais? Quais são suas características?
Convém ao professor explicar aos alunos que os contos populares pertencem à nossa cultura e podem ser 
chamados também de contos maravilhosos, de fadas ou de encantamento. Trata-se de narrativas sem autor 
definido, contadas oralmente pelo povo e que trazem um elemento mágico ou maravilhoso, ao mesmo tempo 
que abordam a busca pelo autoconhecimento, pela identidade, a realização de sonhos, entre outros.
É válido que o professor conceitue o que é cultura popular: toda manifestação espontânea e transmitida 
oralmente de geração para geração, como as anedotas, receitas culinárias, certas cantigas, costumes (festas 
de aniversário etc.). Também é importante dizer que nosso país é riquíssimo nessa mistura, principalmente em 
se tratando de elementos vindos da cultura europeia, africana e indígena. 
Aproveite para explicar sobre a literatura de cordel, seu formato e o modo como apresenta o texto poético. Ela 
traz ao leitor a poesia popular, originalmente oral e que depois é impressa em folhetos rústicos expostos para 
venda, pendurados em cordas ou cordéis. Os escritos são rimados e muitas vezes ilustrados com xilogravuras, 
mesmo estilo de gravura usado nas capas. 
Proponha aos alunos que pesquisem sobre quem foi Luís da Câmara Cascudo, Leandro Gomes de Barros, 
Silvio Romero, os Irmãos Grimm, Jeanne-Marie Leprince e Madame de Beaumont.

Lendo o texto
O professor deve solicitar aos alunos que manuseiem o livro, observem as imagens e analisem as cores. Ajude-
os a perceberem as primeiras impressões que o livro causou e pergunte-lhes se têm alguma ideia do que pode 
estar sendo representado nas ilustrações, nos detalhes do todo. Quais são as opiniões dadas sobre os traços? 
Interrogue-os sobre qual tipo de material o ilustrador Maurício Negro utilizou para ilustrar o livro. É giz de cor, 
de cera, lápis, tinta a óleo?   
Sugerimos que o professor faça uma leitura interpretativa da obra com os alunos, no intuito de orientá-los 
a encontrar elementos linguísticos de análise que os ajudem a compreender o texto. A partir dessa leitura, 
organize-os em pequenos grupos, de modo que cada um fique responsável por um conjunto de contos. A 
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base para a escolha é a classificação oferecida pelo autor, tais como: contos de animais, de encantamento, 
religiosos, novelescos etc. 
Proponha-lhes a apresentação de seus trabalhos em datas alternadas. Se as atividades desenvolvidas forem 
feitas com base em desenhos, monte um painel para expô-las. Pode-se, entre outras atividades, parodiar o 
conto, musicá-lo ou transformá-lo em poema para depois ser declamado. Podem, ainda, transformá-lo em 
história em quadrinho, dramatizar o enredo etc. Sugerimos que a escola também propicie aos alunos um palco 
para as apresentações. 

Atividades

Análise da narrativa

Organize os alunos em grupos e solicite-lhes que: 

A. Escolham um conto para analisar. 

B. Observem a estrutura da fábula/conto: a diagramação da página, os recursos de linguagem utilizados, 
a pontuação, a presença e o significado da moral das histórias, marca esta que caracteriza o texto.

Analise os elementos do gênero textual: 

1. Como você classifica o conto escolhido? Em fábula? Conto de encantamento? Conto religioso? Qual?

__________________________________________________________________________________________

2. Qual a ideia principal do conto escolhido? Qual a moral da história? ______________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Qual o cenário da história? E o espaço físico? _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Quais os elementos que expressam o tempo na narrativa? Quais os marcadores temporais do conto?

__________________________________________________________________________________________

5. Quem participa da história? Qual a personagem principal? ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Quanto ao emprego dos tempos verbais, a narração é feita em primeira pessoa? Segunda? Terceira? Qual? 
__________________________________________________________________________________________

7. Com relação ao tempo da ação realizada no passado, dê exemplos de 
alguns verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Encontre 

também verbos típicos para a narração no presente do indicativo.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Qual o cenário da história? E o espaço físico? _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Quais os elementos que expressam o tempo na narrativa? Quais os marcadores temporais do conto?

__________________________________________________________________________________________

5. Quem participa da história? Qual a personagem principal? ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Quanto ao emprego dos tempos verbais, a narração é feita em primeira pessoa? Segunda? Terceira? Qual? 
__________________________________________________________________________________________

7. Com relação ao tempo da ação realizada no passado, dê exemplos de 
alguns verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Encontre 

também verbos típicos para a narração no presente do indicativo.

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Análise dos trechos escritos:
Sugerimos que o professor trabalhe com os alunos o significado das palavras. Para isso: 

A. Leia a obra observando a linguagem do texto e descubra o significado das palavras por meio do contexto. 
Por exemplo: cacunda, chimango, bride, astuciar, matutando...

B. Responda: Qual(is) a(s) palavra(s) usada(s) na história que mais lhe chamou a atenção?Por quê?

__________________________________________________________________________________________

C. Interprete as palavras ou expressões destacadas abaixo:
“O homem pediu passagem, mas o macaco ficou na mesma posição, sem dar ligança para ele.”
____________________________________________________________________________________________
“Como não achava recurso para alimentar a todos, o marido disse à mulher que era preciso perder alguns.”
____________________________________________________________________________________________
“Era uma vez um pai que tinha uma única filha, que era a coisa mais linda desse mundo! Quando se pôs 
mocinha, o pai enviuvou e se apaixonou por ela, o que contraria as leis de Deus.” ______________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Organize o diálogo e a troca de ideias entre os alunos, de modo que todos participem. A partir disso:

1. Proponha aos grupos que selecionem e reproduzam uma história do livro narrando-a com a mesma 
linguagem, mas usando o sotaque regionalista de algum estado brasileiro de sua escolha. Por exemplo, se 
for escolhida a história O coelho medonho, contá-la com sotaque gaúcho.

2. Solicitar aos alunos que façam por escrito ou oralmente paródias de versos encontrados no livro, usando 
para isso dados da atualidade, do cotidiano. Como exemplo:

“Às quatro horas da tarde, 

Deixei a Serra de Arara,

Certinho como uma vara, 

Tomando sol pela cara

E vento pelo ouvido.

Na fazenda do Baixão, Ingrata,

Eu deixei o seu gemido.”

3. Proponha a reformulação de provérbios e de algumas frases feitas encontradas nos contos, tais como: 
“Com a morte ninguém possa”; “Valha-me o Rei dos Leões”; “Valha-me o Rei dos Urubus”; “Vixe! 
Danou-se!”; “Ninguém desfaz aquilo que Deus fez.”; “O samba rolou solto a noite toda.”

Sugerimos que o professor amplie com os alunos o conceito do que pode ser uma fábula/conto maravilhoso 
ou de encantamento. 

 Leia a obra observando a linguagem do texto e descubra o significado das palavras por meio do contexto. 
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Em relação aos chamados “ecos culturais” ou “vozes coletivas do texto”, peça aos alunos que selecionem 
histórias ou trechos em que a intertextualidade seja evidente. Para isso, oriente-os a: 

A. Ler e analisar várias fábulas extraídas do seu conhecimento de mundo.

B. Listar semelhanças e diferenças entre fábulas, contos de fadas e contos folclóricos brasileiros. Pergunte: alguém 
conhece alguma versão (história) que se assemelha a um dos contos folclóricos do livro de Marco Haurélio? 

C. Grifar, entre os contos relacionados abaixo, qual se assemelha com as histórias de Ali Babá e os 40 
ladrões e A bela adormecida.

 • O nascimento de Cristo   • José e Maria

 • O olho maior que o corpo   • A princesa e o filho da criada

 • A reunião dos bichos    • O rabo do macaco

1. Encontre no livro uma expressão sinônima dos seguintes ditos populares:

a. “Fulano tem o olho (ou ‘zoio’) maior que a barriga.”

b. “Até tu, Brutus?” 

2. Resuma oralmente o texto do livro Contos folclóricos brasileiros, sobretudo a parte que mostra a 
intertextualidade citada no item C.

3. Escreva, invente, conte outro conto de fadas.

Figuras de linguagem:

1. Reconheça em algum trecho dos contos de sua escolha algumas figuras de linguagem e relacione-as.

2. Escolha um conto e note a presença do jogo de humor ou de ironia presente nas palavras do narrador 
do texto.

Um assunto leva ao outro

Como vimos até aqui, os textos de enredamento, folclóricos ou de encantamento geralmente são histórias 
curtas, escritas em verso ou prosa e que têm como personagens animais falantes, os quais podem ou não se 
comportarem como seres humanos; no final, eles sempre transmitem algum ensinamento, que é a moral da 
história. Já nas fábulas, a razão sempre é mais forte, pois se desdobra orientada por um raciocínio dedutivo; 
seu final é inesperado e mais próximo da realidade, ao passo que nos contos de fada tudo termina em “e 
foram felizes para sempre”. Pois bem:

1. Pesquise e encontre qual o valor moral das histórias dos seguintes filmes:

FormiguinhaZ, de Eric Darnell e Tim Johnson;  O clube do imperador, de Michael Hoffman; 

Uma linda mulher, de Garry Marshall;  Toy Story, de John Lasseter;         Pinóquio, Hamilton Luske.

2. Identifiquem nesses filmes pesquisados as principais características da linguagem audiovisual. Compare-
as com a linguagem oral das narrativas folclóricas do livro de Marco Haurélio.
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do tra-
balho pedagógico com a obra Contos folclóricos brasileiros, da PAULUS, e que não pretendem ser deter-
minantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as 
necessidades específicas de sua turma.

Me alimentaram
Me acariciaram
Me aliciaram

Me acostumaram

O meu mundo era o apartamento
Detefon, almofada e trato

Todo dia filé mignon
Ou mesmo um bom filé... de gato

Me diziam, todo momento
Fique em casa, não tome vento

Mas é duro ficar na sua

Quando à luz da lua
Tantos gatos pela rua

Toda a noite vão cantando assim 

Nós, gatos, já nascemos pobres
Porém, já nascemos livres

Senhor, senhora ou senhorio
Felino, não reconhecerás

De manhã eu voltei pra casa
Fui barrada na portaria

Sem filé e sem almofada

Por causa da cantoria
Mas agora o meu dia a dia

É no meio da gataria
Pela rua virando lata

Eu sou mais eu, mais gata
Numa louca serenata

Que de noite sai cantando assim

Nós, gatos, já nascemos pobres
Porém, já nascemos livres

Senhor, senhora ou senhorio
Felino, não reconhecerás

3. Analise os personagens do contexto cinematográfico e compare-os com os do contexto das narrativas folclóricas.

4. Analise a situação política durante o desenvolvimento da história apresentada no cinema e compare-a 
com o tempo/situação política social das narrativas folclóricas.

5. Monte um painel sobre o tema da pesquisa e registre os pontos abordados.

Desafio
Sugerimos levar os alunos para assistir ou pesquisar sobre a peça Os Saltimbancos, de Sérgio Bardotti e 
Enríquez Bacalov, com música de Chico Buarque de Holanda. 
Reúna os estudantes e proponha a montagem de uma peça de teatro parodiando um dos contos folclóricos 
brasileiros. Peça que insiram nas interpretações dados do cotidiano sociopolítico, a exemplo do que ocorre no 
musical Os Saltimbancos. Use na apresentação algum trecho de música, como esta:

História de uma gata – Os Saltimbancos

Pergunta
Em sua opinião, quais dos pontos abaixo diferenciam os contos folclóricos das histórias exemplificadas nos 
itens Um assunto leva ao outro e Desafio?

a. Temática/valores/ensinamentos                   b. Linguagem                   c. As formas de transmitir a história

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades e atendimento às propostas de trabalho (individual ou em grupo).



Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br


