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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA  2 

 

Objetos de 

Conhecimento/Conteúdo 
Habilidades 

 

 

 

Reconstrução da textualidade e 

compreensao dos efeitos 

(EF69LP47-A) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os 

recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e 

articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero 

para a caracterização dos cenários e dos personagens e os 

efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos 

de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, 

identificando o enredo e o foco narrativo. 

 

Categoria: Juvenil – 6° e 7° anos do Ensino Fundamental  

Tempo previsto: 1h/a  

Recursos Materiais: Vídeo aula e impressos e/ou obras sobre o gênero a ser trabalhado. 

Avaliação: Ler e analisar contos populares  
Tema:  Contos populares. 

 

Contos populares 

  

 Contos populares (ou folclóricos) são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm 

autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria 

é atribuída ao povo — folk, em inglês. Daí se origina a palavra folclore. Muitos contos populares são 

bastante antigos. Passando de boca em boca, não eram escritos. Mantinham-se vivos graças à memória 

dos contadores de histórias.  

 Autores modernos podem escrever suas próprias versões de contos de fadas e fábulas. Outros 

contos populares nascidos na tradição oral passaram depois para os livros. É o caso do conjunto de 

histórias das Mil e uma noites, repetidas há muitos séculos pelos contadores de histórias do Oriente 

Médio e de regiões vizinhas. Personagens desses contos, como Aladim, Ali Babá e Simbad, o Marujo, 

se tornaram conhecidos no mundo inteiro por meio de livros, revistas em quadrinhos e desenhos 

animados. 

 Temas - Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias e 

tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes. 
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Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Os mitos 

são parecidos com os contos folclóricos, pois contam histórias tradicionais sobre as crenças que os 

membros de uma mesma cultura têm sobre a vida. 

 Diferentes culturas contam histórias diferentes. Contudo, os mesmos temas surgem em contos 

populares de lugares distantes. Por exemplo, histórias sobre a vitória da inteligência sobre a força são 

comuns no oeste da África, na América e em outras partes do mundo. Essas histórias em geral 

envolvem animais menores que usam a esperteza para derrotar adversários mais poderosos.   
   Disponível em:https://escola.britannica.com.br/artigo/conto-popular/481300-acesso em 26 de jan. de 2022. 

 

A cultura de Goiás é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas por 

goianos. Vista como uma das culturas mais ricas do país, a cultura goiana está presente na literatura, 

arte e principalmente na cultura popular, compondo um vasto e diversificado universo de danças, 

festas, cultos, artesanatos, cantigas, folguedos infantis e culinária, entre outros aspectos 

A localização geográfica de Goiás facilitou o intercâmbio de culturas com outras regiões, 

misturando costumes e tradições de gente como nortistas, nordestinos, mineiros, Paulistas e ainda 

aquelas originárias de índios e negros, fazendo o estado um dos mais ricos e diversificados em 

termos culturais. 

Existem pelo estado inúmeras festas e cultos religiosos. Algumas chegam a misturar fé e 

folclore e frequentemente são heranças da colonização portuguesa e da fé trazida por eles. Assim, 

Goiás possui festas tradicionais, como as Cavalhadas e a Procissão do Fogaréu. 

Além de danças, cantigas e rituais religiosos, há outros costumes goianos significativos, 

como o mutirão das fiandeiras, durante o qual senhoras preparam o algodão para depois produzir 

tecidos. Enquanto isso vão desfiando cantigas, em coro, num interessante ritual. Além do artesanato, 

a culinária goiana tem pratos conhecidos e apreciados por muitos. Como o arroz com pequi e o 

empadão goiano. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Goi%C3%A1s Acesso em 10 fev. de 2022. 

 

 

Veja um exemplo de conto popular goiano: 

 

           A lenda da Serpente 

 

 Assim que o Frei Estêvão veio fazer sua visita a Formosa, um pouco acima da Rua dos Criolos 

havia sido feita uma praça com uma capela (na época, distante do vilarejo). Só que essa capela foi 

construída exatamente em cima de um rio subterrâneo muito forte e devastador, pois era o rio que 

alimentava a Lagoa Feia, e todos esperavam que um dia esse rio levasse todas as casas e terras que 
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existiam em sua extensão. 

Como a capela corria perigo, Frei Estêvão rezou bastante, e revestido com os poderes do Divino 

Espírito Santo, subiu ao céu e ganhou das mãos de Nossa Senhora da Conceição três fios de cabelo, 

com os quais ele – Frei Estêvão – deveria amarrar aquela serpente. 

De volta à terra, Frei Estêvão se benzeu e, tomando consigo os três cabelos de Nossa Senhora 

da Conceição, entrou caminhando para dentro da Lagoa Feia, encontrando lá dentro três coqueiros 

submersos na água e o rabo temível da serpente, que no momento estava dormindo. Usando dois 

cabelos da Nossa Senhora da Conceição, Frei Estêvão amarrou o rabo da serpente aos dois coqueiros 

maiores e seguiu caminhando pelo rio subterrâneo até chegar à cabeça da serpente. Como Frei Estêvão 

estava invisível devido ter sido benzido, a serpente não o viu, por isso não avançou sobre ele. Lá no 

fundo do rio, brotava outro coqueiro, que pode ser visto exatamente atrás da Igreja de Santo Estêvão 

(no canto direito), foi onde o Frei Estêvão usou o outro fio de cabelo de Nossa Senhora da Conceição 

para amarrar a cabeça daquela terrível serpente. 

 De volta, quando Frei Estêvão chegou à Lagoa Feia, a serpente acordou e, sacudindo, 

percebeu que estava amarrada. Ficou tão furiosa que, mexendo o seu corpo que não estava preso, 

esvaziou uma terça parte da Lagoa, que pode ser conferida exatamente com a marca do Cruzeiro 

colocado à margem um pouco antes pelo mesmo Frei Estêvão. 

A capela foi demolida e no lugar dela foi construída uma linda igrejinha que, após a morte do 

Frei Estêvão recebeu o nome de Igreja de Santo Estêvão. Colocando o ouvido no chão próximo à 

Sacristia, podia ouvir atentamente o barulho das águas e o balançar da serpente tentando se soltar. 

Mesmo que a igrejinha foi demolida em 1910, a serpente ainda encontra viva e amarrada, 

sendo que, se alguém cortar o coqueiro onde ela encontra amarrada, ou mesmo se o fio de cabelo de 

Nossa Senhora da Conceição se quebrar, ela levantará e arrasará a cidade. 

Um curioso mergulhou até o meio da Lagoa Feia e falou que um dos fios de cabelo já se 

soltou, vamos rezar para que os outros não se quebrem. 
Disponível em: https://formosahistorica.blogspot.com/2012/03/lenda-da-serpente.html Acesso em 10 de fev. de 2022. 

 

 

 ATIVIDADES 

 

Respondas as questões seguintes: 

 

1. Marque (F) para falso e (V) para verdadeiro nas afirmações que identificam os contos 

populares: 

a) (   ) São narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido. 

b) (   ) Elas têm autor conhecido. 

c) (   ) Autores modernos não podem escrever suas próprias versões de contos 

de fadas e fábulas. 

d) (   ) Os contos populares se mantêm vivos graças à memória dos contadores de história. 

 

2. Sabemos que contos populares são pequenas narrativas com vários personagens e que contém 

início, meio e fim. Cite os nomes dos personagens que fazem parte deste conto. 

 

3. O que o Frei Estêvão ganhou de Nossa Senhor? 

a) (   ) Um cadeado para prender a serpente. 

b) (   ) Uma correte para amarrar a cobra. 

c) (   ) Três fios de cabelos para amarrar a serpente. 

d) (   ) Um saco de plástico para prender a serpente. 
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4. Explique o desfecho deste conto. 

 

5. O conto popular sempre deixa um ensinamento ao final da narrativa. Conte qual lição você 

tirou deste conto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de  leitura do Livro: 

 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO - Projeto Farol Cultural: contando história de Goiás à Paraty – coletânea de contos ganhadores do I 

e II concurso de contos do IF Goiano / [Organização de] Patrícia Regina de Oliveira; Loraine Vidigal Lisboa.- 1. ed. - Goiânia: IF 

Goiano, 2015. 130 p., il. 
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