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Apresentação
O livro reúne contos e lendas, que foram narrados pelo povo do Nordeste e recolhidos pelos autores Marco 
Haurélio e Wilson Marques. Na obra, além de conteúdos temáticos, nota-se a preservação da linguagem oral 
e seus aspectos, todos, ligados ao contexto nordestino, onde lá prevalece o Sol. 

Justificativa
Trata-se de um tema de relevância para ser trabalhado em sala de aula. Envolve meio ambiente e comportamento 
do homem de hoje, de ontem em seu imaginário, no seu contar de histórias, ao longo dos tempos. 
Contos populares e Lendas da Terra do Sol é propício para fazer com os alunos estudos sobre linguagem, oralidade, 
literatura, especialmente, para observar os tipos de narrativas e sua classificação. Portanto, é possível despertar e 
envolver os estudantes às questões sobre cultura, diversidades e sua relação, por meio das narrativas populares.

Projeto pedagógico 
Que importância teve ou ainda tem o entretenimento de contar histórias? Quais foram as contribuições dessas 
narrativas para o homem na sociedade? Ou seja, o que essa literatura folclórica pode influenciar? Qual é o seu 
papel na educação, formação do indivíduo desde a sua infância?

Temas secundários
Comportamento, cultura, lendas, mitos, religião, castigos.

Áreas de conhecimento
Língua Portuguesa, Arte, Literatura, Ciências Sociais, História, Geografia.

Temas transversais
Ética, Educação, Trabalho, Saúde, Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 2: indicado para alunos a partir do 7° 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 e Lendas da Terra do Sol
Autor: Marco Haurélio e Wilson Marques
Ilustrações: Robson Araújo
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
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Objetivos
Desenvolver no aluno as habilidades da leitura e da escrita. 
Fazer da leitura o princípio articulador nas atividades propostas, no intuito do aluno tomar conhecimento 
sobre literatura sob o aspecto da oralidade. Conhecer o folclore popular: o Brasil com suas lendas e contos. 

Antes da leitura
Em conjunto com os professores de Literatura, História e Geografia, fazer pesquisa sobre:

A. Contos populares, lendas, suas características e principais autores.
Lance perguntas, como estas:
Quais as diferenças entre fábulas, contos maravilhosos e lendas? O que é fábula folclórica?
O que é uma lenda? Qual a diferença entre conto (causo) e lenda? Quem é Luís da Câmara Cascudo, citado 
no livro Contos e Lendas da Terra do Sol? Para a cultura, qual a importância para o homem de contar e 
recontar história? Com o ato de ouvir histórias, o que isso influencia no comportamento do homem? 

B. Observe a localização e as características da região do Nordeste e responda: 
Quais as características do solo, do clima? Por que existe a predominância do sol e falta de chuva nessa região?

Dadas as respostas para essas questões, solicitar registros das informações obtidas, por meio de desenhos, 
quadros, textos e maquetes. 
Em sala de aula ou no pátio da escola, propiciar ambiente, também, se possível, em conjunto com professores 
de Ciência, História e Geografia e alunos de outras salas para um “bate papo” sobre os trabalhos elaborados 
de pesquisas.

Apresente o livro.
Aponte o nome da editora, o nome dos autores, o autor das ilustrações e a data da publicação. Antecipe o 
interesse dos alunos em ler e compreender o assunto do livro. 

Lendo as ilustrações
Sugerimos explorar as figuras observando com os alunos linha, cor, formas e os aspectos. 
Ajude os alunos a observarem a capa e a descreverem (na linguagem oral) o que compõem as figuras: em sua 
opinião, o que significa tais ilustrações? Analisar, observando como foi construído o posicionamento, os traços 
da figura humana nas imagens da capa. 
Durante o mapeamento das demais figuras desenhadas, ao longo das narrativas, faça pergunta: qual o intuito 
do ilustrador Robson Araújo em realizá-la, ou, que interpretação de sentido para este ou aquele outro desenho?
O aluno pode também apontar nas ilustrações como é o ambiente de cada tópico narrativo. Lembrar de qual 
tipo de ambiente: um ambiente rural, selvagem, urbano, doméstico? Outro? Qual?
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Para pensar
Conversa entre professor e alunos:
No mundo moderno, os meios de comunicação: rádio, tv, smartphone etc. têm se mostrado ora parceiros ora 
vilões da cultura folclórica. Perguntas:

• Você está de acordo com tal afirmação? Sim? Por que parceiros? Por que vilões? Não está de acordo? Justifique.
Antes, lá no começo dos séculos, de quantas maneiras podia-se ouvir histórias, como estas: a Bela e a Fera, 
Cinderela, O gato de botas, O lobisomem, etc.? 

• Atualmente, é do mesmo modo que se conta estas mesmas histórias?

Sobre tal questão:
Que diferença, então, pode fazer, para uma criança, um jovem ou um adolescente, entre ouvir dos pais ou dos 
avós a história do Lobo Mau e o Chapeuzinho Vermelho e assistir as mesmas histórias pelo Teatro, Cinema 
ou TV? Pense. 
Em sua opinião, qual desses modos de contar história há mais interatividade entre quem conta e quem ouve?

Manifestando sobre o livro
Estimule-os a expressar, trocar ideias; fazer suas interpretações; descobrir os sentidos de frases e significados 
de palavras. Pergunte:

1. Qual a sua opinião sobre o livro? 

2. Qual o assunto principal abordado no tema? 

3. Houve algum trecho de um conto ou lenda que você não entendeu? Não? Sim? Qual?

Leia a Dedicatória.
O que diz Henrich Zimmer sobre contar história?
E você, também considera “o contar histórias” um assunto sério?

Sugestões de Atividades

Primeira Parte 
Organize os alunos em dupla.

1. O que pode significar um “sumário”?

2. Quantos tópicos são apresentados no sumário do livro Contos e Lendas da Terra do Sol?

3. De acordo com o Sumário, informe quantos são os contos:
De animais _______  Maravilhosos ou de encantamento _______   Religiosos _______
Contos do ogro estúpido (ou demônio logrado) _______  Contos jocosos _______

4. Informe também quantas são as lendas: _______
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Sobre Gênero Literário
Ainda em grupos.

1. Responda: 

a. O que difere contos de lendas, sob o ponto de vista do autor Marco Haurélio? _________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

b. O que difere uma linguagem oral de uma linguagem escrita?_________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Escolha uma ou mais alternativa que julgar correta:

a. A lenda procura, em sua narrativa, retratar uma situação real, mas sob um cenário do mundo irreal, 
do mundo maravilhoso. 

b. É pela tradição oral de ser transmitida e retransmitida, que a lenda se imortaliza.

c. A lenda muito se aproxima do mito, porque em sua maioria voltam-se para o sobrenatural.

3. Verdadeiro (V) ou Falso (F), as seguintes afirmações:

( ) O conto popular rende-se às narrativas onde mostram esperteza, aventura e encantamento.

( ) A Terra do Sol não é o Nordeste.
( ) Além dos contos populares, a caatinga e o cerrado também servem de cenários para os poetas de cordel.

CONTOS
1. Com seus colegas, em grupo, escolha um ou mais dentre dos cinco tipos de conto: de animais; maravilhoso 
ou de encantamento; contos religiosos; jocosos e do ogro estúpido.  
A partir da escolha do conto, analise e aponte:

a. O título do conto ______________________________________________________________________

b. Classifique o tipo do conto ______________________________________________________________

c. Cite o nome do contador (a) da história ____________________________________________________

d. De onde foi recolhido: Bahia? Maranhão? Ceará? ___________________________________________

e. Que tipo de linguagem é empregada pelo autor? ___________________________________________

2. Ainda a propósito do conto escolhido: 

a. Que assunto envolve tal narrativa, qual o foco principal? ______________________________________

_______________________________________________________________________________________

O que difere contos de lendas, sob o ponto de vista do autor Marco Haurélio? _________________
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b. Quais as personagens? _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

c. Em que tempo e em que tipo de ambiente acontece a história ________________________________

_______________________________________________________________________________________

d. Quais as ações (ou funções) principais e constantes desse conto narrativo? ______________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Diferentemente de um romance ou de uma novela, o conto é mais conciso e tem apenas um clímax, em 
que a ação atinge o seu momento crítico, levando ao desfecho da história. Desfecho é a solução do conflito 
produzido pelas ações dos personagens.
Pois bem: 

e. Em que trecho do conto narrativo escolhido pelo seu grupo você identifica e pode considera-lo 
como clímax? ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

f.  E como se dá o desfecho? _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

As formas de narrativas, como os contos, fábulas, visam dar uma lição aos homens. As personagens, de modo 
geral, são animais falantes que se comportam como humanos. É possível observar valores morais nas situações 
narradas; algum tipo de denúncia sobre os erros de comportamento. 
Entre algumas atitudes nota-se: determinação, confiança, força física versus inteligência, astúcia, planejamento, 
estratégia, enfim. 

A propósito de tais afirmações, responda:

1. Ao leitor, quais os valores morais ou ensinamentos, a narrativa escolhida pelo seu grupo oferece? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Em relação as atitudes, comportamentos das personagens, aponte em que trecho da narrativa você percebeu:

a. Determinação: ________________________________________________________________________

b. Confiança: ___________________________________________________________________________

c.  Astúcia: _____________________________________________________________________________

d. Estratégia ou planejamento: ____________________________________________________________
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LENDAS
As lendas são narrativas transmitidas pela tradição oral, cujo teor visa explicar acontecimentos misteriosos 
ou sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginários fantasiosos para esclarecer a origem das coisas, da 
vida, do mundo, enfim, e que vão se modificando quando narradas pelo povo através dos tempos. Podemos 
lembrar que as lendas brasileiras sofreram muitas influências – dos europeus e indígenas, por exemplo, em 
razão da miscigenação da origem do nosso povo.

1. No livro, quais são as lendas que envolvem o sobrenatural? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. E, quais são as lendas que envolvem castigo/punição? _________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. Com seus colegas, do grupo, escolha uma ou mais dentre das nove lendas e, a partir da escolha, analise 
e aponte:

a. O título ______________________________________________________________________________

b. O nome do narrador (a) _________________________________________________________________

c. De onde foi recolhido: Bahia? Maranhão? Ceará? ___________________________________________

d. Que tipo de linguagem é empregada pelo autor (a)? _________________________________________

4. Ainda a propósito da lenda escolhida: 

a. Qual assunto ou qual é o foco principal? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

b. Quais são as personagens? ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

c. De que forma é representado a personagem principal? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

d. O que a lenda escolhida pelo seu grupo tenta explicar? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5. Releia a lenda O Tesouro do Rio Mocambo.
Aponte em que momento da história, o texto da narrativa se caracteriza como lenda: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

De que forma é representado a personagem principal? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

 O que a lenda escolhida pelo seu grupo tenta explicar? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Para refletir
Podemos observar nos textos narrativos ferramentas encarregadas de diversas funções. As que ensinam, que 
destacam valores e que de modo subjetivo é capaz de levar o indivíduo leitor às reflexões direcionadas para 
éticas. Estas funções promovem questionamentos e geram transformações; a função social, permeada no 
texto, conduz a criança ou o jovem a compreender melhor as relações humanas, os contextos sociais, enfim.  

Pois, então, a partir de tais afirmações, releia o conto religioso O laço que o diabo armou, depois responda:

1. De que forma podemos reconhecer a função social no conto O laço que o diabo armou? __________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Que tipo de ensinamentos foi possível extrair da história? _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Para conversar, debater com os colegas.
Levante questões e comente sobre algumas das colocações do narrador:

“Era, na verdade, ouro suficiente para enriquecer os três homens e suas próximas gerações, mesmo assim, 
assaltados pela ganância e pela cobiça, começaram imediatamente a pensar num jeito de ficar com o 
tesouro só para si.”

1. Perguntas:

a. Em sua opinião, existe alguma relação entre as atitudes das personagens da história com o 
comportamento humano no mundo real e social? Não? Sim? Qual? Explique. ______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

b. Qual seria o desfecho da narrativa, se os três homens, personagens da história, não tivessem sido 
gananciosos? ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Escolha uma alternativa que mais corresponde aos assuntos discutidos no sócio político com o conto 
em questão:

a. No Brasil há riquezas naturais suficientes para atender as necessidades dos brasileiros.

b. A distribuição do que se arrecada com impostos sobre serviços e produtos brasileiros é irregular, 
causando injustiça pública e social.

c. O país teria um desenvolvimento social mais justo e igualitário, se os responsáveis pela administração 
da nação não fossem tão gananciosos.

Pensando nisso, como você se considera: Uma pessoa justa, capaz de repartir? Egocêntrica? Gananciosa? Como?  
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Releia o conto religioso A comadre rica e a comadre pobre. 

1. Responda qual o sentido de valor moral sobre a seguinte expressão popular:
“O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada!”

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Que lição de ensinamento o conto O menino e o saci oferece para o leitor da vida real?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. No conto religioso, A solha e Nossa Senhora, o peixe tem a boca torta. De acordo com a história o peixe 
recebe um castigo com transformação da sua boca. Por qual motivo?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Voltando para o conto, escolha uma alternativa.
Em sua opinião, qual o tipo de ensinamento a narrativa A solha e Nossa Senhora quer oferecer ao leitor? 

a. Mais tolerância no convívio social 

b. Interatividade, respeito entre pessoas

c. Diversidade no meio ambiente 

Pensando nisso
Você também é desses que suja a casa, maltrata os animais e não ouve o aconselhamento dos pais?

Agora é com você
Como você se sentiria se alguém arremedasse o jeito de alguém falar, ou, de andar? Que atitude 
você tomaria? 

Um assunto leva ao outro
Qual a sua opinião sobre o bullying na escola? Você já passou por essa situação? Converse com os 
colegas a esse respeito.
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Intertextualidade

4. Há tópicos narrativos, no livro Contos e Lendas, em que se pode perceber semelhança com outras histórias 
narradas. Trata-se de intertextualidade, a relação que se estabelece entre dois textos, em diferentes tipos 
e variações, um faz referência, por meio de algum elemento, como: conteúdo, forma, existentes no outro. 

Desse modo, com base nos seus repertórios de conhecimentos, ou da leitura do livro, pág.171 - Mais um 
dedo de prosa, do autor Marco Haurélio:

Encontre, um ou dois tópicos narrativos, cuja história faz menção ou referência a outra. Explique aqui.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

5. Reparou que na obra Contos e Lendas da Terra do Sol, é possível encontrar narrativas, cujas histórias 
podem se referir à outras versões. Pois, bem, nestes exemplos, a seguir, ligue uma com a versão da outra:

Pensando nisso
O cinema, o teatro e a televisão também retratam algumas histórias semelhantes a outras da literatura folclórica 
popular. Você conhece alguma? Pois, se conhece, coloque aqui:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Segunda Parte

Estudo da Linguagem - Conceitos
Repare naquela linguagem dos gaúchos, dos baianos, ou seja, no jeito das pessoas falarem nos estados do 
Sul do Brasil, de Minas Gerais, do Nordeste e ainda de outras partes do Brasil. 
Isso nós podemos identificar como linguagem regional, típica da cultura local, onde as pessoas têm o seu 
jeito próprio de falar, igual ao do jeito do povo de seu determinado lugar ou a de sua região. 
A linguagem regional varia de uma região para outra entre os povos brasileiros. 
Mas, é preciso diferenciar a linguagem regional da linguagem popular. A linguagem popular é caracterizada 
pela informalidade, pela espontaneidade, como estes exemplos: tô ocupado, ou, não tá nem aí, enfim.
O livro Contos e Lendas da Terra do Sol apresenta linguagem regional em que o leitor depara-se com diversos 
ditos ou expressões populares: frases curtas, sentenciosa com sentido de conselho ou valores morais.  

Milagre de Santa Isabel, rainha de Portugal

Livro Bíblico de Tobias

São Brás, o santo invocado contra os engasgos

O tesouro

O Reino da Água Azul

Jesus Cristo e a Mulher do Pescador

A filha de Nabucodonosor

O laço que o diabo armou
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Atividades

Em grupo, identifique.

Escolha uma alternativa para responder qual o tipo de linguagem foi utilizado nesses exemplos grifados de 
trechos das narrativas:

1. “Lá pelas tantas, o homem disse que estava sentindo um desconforto e precisava ir ao mato aliviar-se.” 
(Sina de Lobisomem)

a. Linguagem regional

b. Linguagem popular

c. Dito ou expressão popular

2. “Mas a raposa, que morria de medo do cachorro, tratou foi de salvar a própria pele. Meteu o rabo entre 
as pernas e foi embora, deixando a rolinha em paz.” (A raposa e a rolinha)

a. Linguagem regional

b. Linguagem popular

c. Dito ou expressão popular

3. “A onça que sabia trepar a qualquer altura, construiu o telhado; o bode esbateu o chão e fez o piso.”

a. Linguagem regional

b. Linguagem popular

c. Dito ou expressão popular

Mapeando o Glossário 

1. Passe para a linguagem formal:

a. Parece mesmo que dona onça bateu as botas.

_______________________________________________________________________________________

b. Apesar de valentes, os caçadores tremeram como vara verde.

_______________________________________________________________________________________

c. Foi para a cama e fingiu que estava dormindo a sono solto.

_______________________________________________________________________________________

2. Escolha e depois, produza texto ou frases utilizando as palavras:

Capiroto, desfaçatez, empacar, lambada, malino, marrenta.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3. Qual o sentido dessas expressões:

“Puxar cobra para os pés” __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

“Subindo nos saltos” _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

“Espichou as canelas” _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Mais um assunto que leva ao outro
Aponte, ligando o Estado ou região do Brasil palavras do vocabulário. 
São diferentes, mas com o mesmo significado:

guri

menino

piá

garoto

moleque

mandioca  

macaxeira 

aipim

abóbora

jerimum
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Desafiando os talentos

Que tal escolher um desses moldes de apresentação para oferecer aos colegas de sua classe:

a. Escolher e musicar alguns contos/lendas e declamar ou fazer repente da história. 

b. Transformar algum dos textos de prosa a poema, a cordel ou em história em quadrinhos. 

c. Ou, ainda, dramatizar uma lenda ou um conto escolhido.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por obje-
tivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pedagó-
gico com a obra Contos e Lendas da Terra do Sol da PAULUS 
Editora, e que não pretendem ser determinantes no trabalho 
desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o 
professor conhece as necessidades específicas de sua turma.

Sugestões para avaliação:
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; 
desempenho nos trabalhos em grupo, nos debates e criatividade.

Conclusão das atividades 
Organizar a sala em dois grupos de alunos, solicitar:
Fazer um mapeamento e destacar os pontos mais relevantes do que 
foi analisado e discutido sobre o livro.
Finalize as atividades de maneira descontraída, e, se puder:
Em sala de aula, fazer uma roda onde cada um possa contar a sua 
história. Instigue os alunos a comentar sobre sua família. Pergunte 
de onde veio.
Em que parte do livro você se sentiu familiarizado? Houve 
algum jeito de falar dos narradores, com algumas expressões, 
semelhantes aos dos seus familiares? Ainda existe na sua 
família, o costume de contar histórias? Tem alguém na 
sua família que ainda conta ou já contou histórias pra 
você? Não? Sim? O que você pode comentar sobre 
isso, gostava/gosta de ouvir histórias?
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Fazer um mapeamento e destacar os pontos mais relevantes do que 

Finalize as atividades de maneira descontraída, e, se puder:
Em sala de aula, fazer uma roda onde cada um possa contar a sua 
história. Instigue os alunos a comentar sobre sua família. Pergunte 
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você? Não? Sim? O que você pode comentar sobre 



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


