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Apresentação
A obra apresenta as festas e danças típicas de várias regiões do Brasil. Produzida em versos com linguagem 
simples e ricamente ilustrada, oferece ao leitor uma pequena mostra do folclore; dos costumes provenientes 
de nossas raízes: índios e outros povos imigrantes desde a colonização.

Justificativa
O livro permite que professor e alunos desenvolvam atividades explorando o tema, a linguagem, a forma de 
construção do texto, o gênero literário da poesia.

Projeto pedagógico 
Como conhecer as festas e danças populares do folclore brasileiro, que ainda persistem em serem apresentadas 
por esta geração.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural e Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 1: indicado para alunos do segundo ao quarto ano.

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

Objetivos
Tornar o aluno leitor ativo e produtor de seus próprios textos. Compartilhar, contextualizar a obra, o autor e o 
tema. Familiarizá-lo com o livro, relacionar o assunto aos seus conhecimentos de mundo. Propiciar ambiente 
para que eles vivenciem e conheçam aspectos da arte popular em toda sua manifestação cultural.

*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.

Cordel das festas e danças populares
Autor: Nezite Alencar
Ilustrações: Robson Araújo
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
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Antes da leitura
A nossa sugestão é que o professor converse com os alunos, explique, por exemplo, a importância do 
conhecimento sobre festas populares de nossa cultura transmitida de geração a geração. Fale sobre suas 
características, seus elementos; as festas, danças diferenciadas conforme o lugar, os povos, a tradição trazendo 
seu ritmo, coreografia; muitas vezes, quase desaparecidas ou esquecidas. Aproveite também para falar sobre 
a literatura de cordel: o formato, o modo de apresentar o texto poético, desse modo, busque em DVDs, CDs, 
revistas, cartazes etc. Mostre quais os aspectos do cordel, procure pistas onde a fonte para observação dos 
valores sociais é apontada.

Iniciando a leitura
Solicite aos alunos o manuseio do livro, observando o nome dos autores, da editora; a data de publicação. 
Repare as imagens, com o intuito de perceberem o que elas representam nas ilustrações, nos detalhes do todo. 

Responder oralmente: qual sua opinião sobre os traços, cores? Qual a primeira impressão que o livro causou?
Sugerimos fazer a primeira leitura em voz alta para captar o ritmo dos versos. Compartilhe a leitura entre 
alunos, aplique a dinâmica do professor mediador: monitore, aprofunde a musicalidade por meio do ritmo, 
do posicionamento sonoro das palavras (rimas, aliterações). 

Comente o tema do livro, levando- os a pensar, imaginar como eram as pessoas no passado com suas vestes, 
seus comportamentos em festas populares realizadas. Pergunta: Você já foi ver ou participou de alguma festa 
ou dança popular brasileira? Qual? Onde? Como foi? Com quem você foi? Gostou de ter ido ou participado? 
Por quê?

Atividades

Sugestões
• Organize a classe em duas turmas, de modo que uma fique responsável pelo conjunto de festas e outra 
pelo conjunto de danças. 

• Em cada turma, forme grupos de alunos em dupla ou grupo de três, depois distribua a cada grupo um 
ou mais poemas. 

Trabalhando o texto
1. Observe o título/assunto, por exemplo, Carnaval, página 8:  

a. O texto é um poema. Quantas estrofes o poema apresenta?

b. Na primeira estrofe, quantos versos?

c. Qual assunto principal é abordado no poema?



4 

2. Tente reconhecer e explorar as rimas:

a. Observe as palavras que rimam na primeira estrofe: 

“A festa já existia

No Brasil colonial.

Veio com as caravanas

Do reino de Portugal

Para fazer do Brasil

O país do carnaval.”

b. Releia as outras estrofes e escolha um par de rimas de cada estrofe e escreva:

_____________   _____________  -  _____________   _____________  -  _____________   _____________

Produção
3. Sugerimos propor aos alunos escolher um poema e solicite transformar o texto em prosa, narrando a 
história abordada pelo poema.

4. Outra sugestão: propor aos alunos reler um poema e comparar com outro. Por exemplo:

• Comparar o texto Carnaval com a Festa do Divino quanto a:

a. Número de versos na estrofe

b. Número de palavras que rimam de cada estrofe

Conversando sobre texto poético
5. Sugerimos levar o aluno a explorar no poema as sensações produzidas no leitor:

• Perceba como no texto Festa de São João há palavras que remetem o leitor ao contexto da história. 

a. Observe a primeira estrofe: 

“Quando chega o mês de junho

É grande a animação,

Só se ouve sanfoneiro

Nos terreiros do sertão,

Festejando Santo Antônio,

São Pedro e São João.

b. Agora é sua vez. Encontre nas estrofes dos demais poemas palavras ou versos que podem se relacionar 
com o lugar/contexto da festa da poesia, depois, grife no seu livro ou escreva no seu caderno.

Especial Formação de Professor

Carnaval
Número de versos __________ Número de versos __________

Palavras que rimam _________ Palavras que rimam _________

Festa do Divino
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6. Leia a primeira estrofe do poema Ciranda, e observe como as palavras se repetem:

“Ô ciranda, cirandinha,

Ô ciranda, cirandeiro,

Dançam as mulheres na roda,

Ao vento dança o coqueiro

Ciranda de Pernambuco

Ganhou o Nordeste inteiro.”

a. Tente sentir o ritmo, ou seja, a musicalidade do poema pelo som das palavras que se repetem.

b. Busque no livro outro poema (festas ou danças) e aponte as palavras que se repetem:

Título ____________________________________      Palavras ____________________________________

c. No livro, o poema Ciranda sugere uma intertextualidade. Qual? Pesquise em casa ou com o professor 

qual cantiga de roda faz menção ao poema Ciranda e apresente aos colegas da classe.

Sugerimos solicitar aos alunos que explorem também as imagens, no intuito de levá-los a descobrir a 

sensação de movimento. Solicite:

Escolha um poema referente à festa e outro à dança

a. Explore as imagens, observando traços, cores etc.

b. Tente perceber quais são as sensações provocadas pelas imagens. 

Descreva-as: ____________________________________________________________________________

Compreensão de leitura

1. De acordo com o livro, qual dos instrumentos musicais foi usado para animar a festa de São João: 
Piano? Guitarra? Violão? Sanfona? Pandeiro? _______________________________________

a. Quem toca sanfona é sanfoneiro. Então, agora complete de acordo com o seu conhecimento: 
quem toca piano é ___________;  violão ___________;  guitarra ___________;  pandeiro ___________. 

2. Lendo os poemas podemos agora responder: 

a. Quais são os Santos festejados nas festas juninas?

b. Em qual mês do ano a festa é realizada?

3. Mapeando outros textos, releia e responda as questões. 

a. Quando e onde começou a festa do Círio de Nazaré?

b. Segundo o livro, quem é Senhora de Nazaré?

c. Além da imagem, da procissão, o que mais faz parte da romaria?

d. No caderno descreva como é realizado O Círio de Nazaré.
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Pensando sobre o texto
Releia os textos, converse com seu colega sobre as festas. 

1. Uma questão para refletir: Qual o sentido das festas?

2. Repare as semelhanças entre uma festa e outra, quanto à origem, região, características. 

3. Ligue o nome de uma festa à outra, levando em consideração suas características semelhantes:

Explorando a Língua
Busque o significado das palavras e escreva em seu caderno: matuto; fartura; alfenim; compadrio; caravanas; 
alegoria; confraria; folguedos; pomposa; rufadores; alferes; compraz; marimba; ucharia; banjo; trancelim; 
roseiral etc.

Observe que a autora usou alguns recursos para dar ao texto mais movimento, como o uso de expressões, 
com a função de deixar a linguagem mais informal e mais parecida com a linguagem do dia a dia das pessoas. 
Pois bem: 

1. Releia o poema Bumba meu Boi e aponte na quinta estrofe os versos usados como recurso para 
aproximar o leitor do autor.

2. Agora releia o poema Dança do Coco e aponte na segunda estrofe qual o verso que mais se aproxima 
da linguagem do dia a dia das pessoas.

3. Qual a sua interpretação para este trecho do poema “Carnaval”? Observe os versos:

(...) “O Rio de Fevereiro

Despeja na avenida

O turbilhão das escolas

Numa festa colorida”

4. Pesquise e encontre uma estampa de São João, muito usada em festa junina. Analise a imagem estampada, 
depois responda. A autora usou o termo “Meu São João do Carneirinho”, por que:

a. As imagens nas estampas, os cabelos do santo são desenhados de modo encaracolados, parecidos com 
lã de um carneiro.

b. Na estampa, a imagem de São João o mostra vestido com roupa feita de lã de carneiro.

c. As imagens nas estampas, geralmente, mostram um menino e um carneiro representando São João.

5. Qual sentido de interpretação você dá para as palavras grifadas nos versos? Escolha uma alternativa:

“É servida a mesa farta

Com toalha de chitão.”

Pastoril

Festa do Pau da Bandeira

A Cavalhada
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O Círio de Nazaré

A Congada

Festa de São João

A Festa do Cairé

Festa da Uva

Festa do Divino

Carnaval

Folia de Reis



7 

a. A toalha que forrava a mesa era simples.

b. A mesa era forrada com toalha simples, mas repleta de alimento.

c. Toalha de chitão significa uma toalha feita de um tecido simples, o mais barato encontrado nas lojas.

6. Relendo o texto A festa do Cairé, em sua opinião, o que pode significar os termos:

a. “hora do beija santo”

b. “o profano e o sagrado”

7. Procure descobrir, por que a autora no poema A congada se referiu São Benedito afirmando: “de Deus 
foi cozinheiro.” Depois:

a. Relate para os colegas a história que você leu ou ouviu sobre o santo. 

b. Dê sua opinião: a história sobre a vida do santo justifica o termo referido no poema?

8. Busque no texto e complete o raciocínio:

O livro se refere a São Benedito como cozinheiro, a Senhora de Nazaré como salvadora dos náufragos e 
Santo Antônio como o santo ________________, padroeiro dos ________________, que acha tudo quanto 
foi ________________.

Um texto lembra outro
Mapeando os poemas podemos encontrar trechos/versos, que nos remetem à memória outro poema ou 
alguma música, enfim, escrito por outros autores. Isso é característica da intertextualidade.

Descubra

1. De quem você ouviu ou de onde você leu as frases como estas, igual as que foram lidas no livro:

a. “quem não gosta de samba, um bom sujeito não é: ou ruim da cabeça, ou é doente do pé”.

b. “Glória a Deus lá nas alturas” 

2. Na sequência, marque a letra das frases (questão 1) de acordo com a alternativa correta:

(    ) música de Dorival Caymmi

(    ) trecho retirado da Bíblia, geralmente proferido em celebrações cristãs.

Observe nos poemas, a autora se referindo a algumas personalidades que contribuíram para formação da 
sociedade. Para responder, pesquise se não souber:

1. Quem foi Luiz Gonzaga? __________________________________________________________________

2. No texto Dança do Coco, a quem a autora se refere “meu padrinho”?

(    ) Marcelo Rossi – Padre do bairro de Sto.Amaro, São Paulo

(    ) Padre Cícero do Juazeiro 

(    ) Roberto Carlos, cantor de música popular brasileira
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3. Ao citar o verso “Da opressão da senzala”, o que a autora quis lembrar:

a. O período da colonização

b. O descobrimento do Brasil

c. O período da escravidão no Brasil

Um assunto leva ao outro
Você sabia que:
A dança da capoeira é considerada também como esporte? De acordo com alguns historiadores, ela surgiu 
na África, entre os negros bantos angolanos (Angola). Têm por características uma luta que mistura golpes, 
quedas e dança. Essa modalidade esportiva pode tanto ser praticada com um só adversário, quanto com vários 
em uma roda, todavia, sempre acompanhada de instrumentos de percussão, principalmente, o berimbau. Ah, 
não podemos deixar de mencionar a cantoria sob o ritmo também de palmas.  
Agora é com você.
Conhece algum grupo de dança capoeira? Sim? Então fale com o professor e leve a dança para sua escola. 
Vai ser interessante e muito divertido.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a me-
diação do trabalho pedagógico com a obra Cordel das festas e danças populares, da PAULUS Editora, e que 
não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente 
o professor conhece as necessidades específicas de sua turma.

Brincando e aprendendo

1. Depois da leitura e das atividades, podemos afirmar que 
muito se aprendeu sobre a cultura do Brasil. 

2. Agora com os colegas:

a. Marque no mapa do Brasil o nome das festas 
e danças em seus respectivos estados

b. Pinte de cores diferentes

c. Apresente o resultado do trabalho aos outros colegas 
da classe

3. Você reparou que o livro traz entre as páginas 52 e 55 
algumas canções populares? Então, escolha uma que você ou 
alguém da sua família conheça e apresente para a classe.

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