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Manual do professor

O autor
Fábio Sombra nasceu no Rio de Janeiro em 1965. Escritor, ilustrador, violeiro e 
pesquisador de folclore, suas obras de literatura geralmente se referem a temas 
da cultura popular brasileira. 

Com mais de 30 obras publicadas, muitas delas tratando de questões referen-
tes a cantorias de viola e violeiros, desafi os em versos, a folia de reis e a outros 
temas folclóricos, Fábio Sombra recebeu diversos prêmios:

– seus livros A lenda do violeiro invejoso (2005) e Vladimir e o navio voador 
(2013) foram premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – 
FNLIJ com os selos de “Altamente Recomendável para o jovem”. 

– seus livros João Valente; Duas festas de ciranda; Taya e o espelho da Baba Yaga; 
Ludmila e os doze meses; De onde nascem as histórias; Mamão, melancia, tecido e 
poesia; Onça, veado, poesia e bordado e Arara, tucano, bordados no pano foram 
selecionados e fi zeram parte dos Catálogos de Autores Brasileiros da Feira do 
Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, na Itália, nos anos de 2006, 2011, 2012, 2013 e 
2014 pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, seção brasileira da IBBY 
– International Board on Books for Young People, órgão consultivo da Unesco.

– foi contemplado duas vezes com o “Prêmio Rozini de excelência na viola 
caipira” na categoria publicações literárias.

– em 2010 recebeu o prêmio Rozini pela sua obra A lenda do violeiro invejoso 
e em 2013 pela obra A peleja do violeiro Chico Bento com o rabequeiro Zé Lelé, em 
parceria com o cartunista Mauricio de Sousa.

– seus livros A peleja do violeiro Magrilim com a formosa princesa Jezebel, A 
lenda do violeiro invejoso, Treze casos de viola e violeiros, Sete histórias de pescaria 
do seu Vivinho e Duas festas de ciranda foram selecionados e adquiridos pelo 
Governo Federal em seu Programa Nacional Bibliote-
ca na Escola – PNBE. 

– foi selecionado pelo PNBE, em 2002, como ilus-
trador do livro A história de Aladim e a lâmpada mara-
vilhosa do poeta Patativa do Assaré.

– seu livro Sete histórias de pescaria do seu Vivinho 
recebeu menção honrosa na lista das melhores Histó-
rias em Quadrinhos de 2011 do site Universo HQ.
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O tema

Uma fazenda no interior de Minas Gerais. Três jovens em férias... Surpresas, des-
cobertas e tradições brasileiras que unem Lucila, Carlinhos, Frederico e Tio Juca 
em torno de um projeto de retomada de atividade que expressa a força, a cren-
ça e a alma do povo brasileiro. 

A motivação

A leitura de A caravana do Oriente, uma história de folia de reis, dará a seus alu-
nos a oportunidade de conhecer aspectos do folclore brasileiro, em uma histó-
ria que respeita a memória, a diversidade, a religiosidade de nosso povo, e des-
taca a importância das futuras gerações entrarem em contato com as tradições 
de nossa cultura popular, mantendo-a forte e viva.

Ao tratar do folclore brasileiro, os professores das diversas áreas do conheci-
mento terão a oportunidade, ainda, de explorar a história do Brasil e a presença 
de outras nacionalidades em nosso território, ao analisar as influências sofridas 
por nossa cultura ao longo do tempo.

Sugestão de pré-leitura

Sugerimos a leitura da pequena introdução ao assunto seguida de conversa 
sobre o tema, como forma de preparar seus alunos para a leitura da obra. 

A cultura popular brasileira, nosso folclore, é a expressão da identidade so-
cial de nossa população, manifesta na forma de suas criações coletivas ou 
individuais. Com raízes e origem muito antigas e mesmo diversificadas, seu 
estudo sistemático teve início apenas na metade do séc. XIX, ainda de forma 
incipiente. Somente a partir de 1970, aproximadamente, o folclorismo – estu-
do do folclore – se institucionalizou no Brasil, como área do conhecimento de 
grande importância para o entendimento de nosso povo.

As raízes do nosso folclore têm participações muito variadas, destacando- 
-se as contribuições das culturas portuguesa, africana e indígena, assim como 
nossa etnia. 
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Sugestões de atividades • Língua portuguesa

Ao introduzir o livro na sala de aula, peça aos alunos que, após localizar e ler o 
título, o nome do autor, do ilustrador e observar capa e contracapa, levantem 
hipóteses a respeito do conteúdo do livro. 

“Do que será que ele vai falar?”

Sugerimos que você anote as hipóteses dos alunos, pois assim poderá ao final 
da leitura comparar as hipóteses levantadas com o tema do livro, realizando 
atividade de exploração dos indícios que nos oferece a observação dos livros. 
Desta forma, você estará estimulando a capacidade de seus alunos de realizar 
boas escolhas de leitura no dia a dia.

O início da leitura da obra poderá ser feito em sala de aula, como forma de 
despertar o interesse do grupo. Todos os alunos deverão ter o livro em mãos, 
acompanhando assim a leitura de um colega ou do professor. A continuidade 
da leitura poderá ser feita pelo aluno individualmente ou compartilhada em 
pequenos grupos, com um dos alunos lendo e os outros acompanhando a lei-
tura no seu livro.

Após o término, as conversas coletivas sobre a leitura feita poderão esclarecer, 
aprofundar e ampliar a compreensão e o detalhamento de questões apresenta-
das, gerando um entendimento ainda mais significativo.

Você poderá sugerir a seus alunos que, consultando trechos da obra, coletem 
informações para uma atividade de escrita onde:

s Descrevam a Festa da Folia de Reis, assim como o que ela representa. 

s  Listem os personagens, instrumentos e outras tradições presentes nessa 
festa.

s Destaquem informações a respeito da origem da festa.
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Você poderá informar a seus alunos que eles deverão se colocar como jornalis-
tas de um pequeno jornal da cidade de Santa Rita do Mato Verde.

“Hoje, faltando dois dias para a noite de Natal, vocês, jornalistas, deverão 
escrever uma notícia informando à população de Santa Rita do Mato Verde a 
respeito da Caravana do Oriente, grupo de folia de reis já conhecido dos mora-
dores da cidade, que está se preparando para voltar às atividades, agora com a 
participação de novos componentes.” 

Os grupos de Folia de reis costumam preservar as tradições na realização da 
festa e cada um de seus gestos, momentos, falas e canções tem uma simbo-
logia.

Uma das canções sempre presentes no repertório dos foliões é esta:

Dia vinte e cinco   Seguindo essa estrela guia
Lá no céu brilhou uma luz  Três reis santos, de valor,
Veio anunciando   Levam ouro, incenso e mirra
Que em Belém nasceu Jesus Para o Nosso Senhor

Busque informações a respeito do que representam os presentes dados a 
Jesus menino pelos reis magos. Registre-as.

Você poderá pedir aos alunos que releiam o trecho do livro.
“Lentamente os foliões se aproximaram da casa grande da fazenda e apaga-

ram a lamparina.” Como manda a tradição, estava um breu total. Então, quebran-
do o silêncio, A Caravana do Oriente entoou seu bonito cântico de saudação:

Senhor e minha senhora  Nós trazemos boas-novas
Nós pedimos permissão  Nosso canto é de alegria
Para entrar em sua casa  Já nasceu o Deus menino
Com todo respeito e educação. Se chama Jesus, filho de Maria.

Terminada a música o mestre da folia bate à porta da casa e recita as palavras 
cerimoniais. Nesse momento se estabelece um diálogo entre o mestre da folia 
e o dono da casa:

– Boa noite, senhor dono da casa!
– Boa noite, senhor mestre da folia. A que devo a honra dessa visita?
– Nós somos os três Reis Magos e viemos do Oriente para comunicar a Boa-

Nova. Viemos anunciar que em Belém nasceu o Deus Menino.
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– Mas essa notícia muito alegra nossos corações. Diga, então, mestre da folia: 
o que podemos fazer para vos retribuir a gentileza?

– Peço apenas que receba a nossa bandeira e nos dê licença para entrar em 
vossa casa.

– Pois sejam bem-vindos. E bem-vinda seja a bandeira da vossa folia!

Como podemos perceber, os donos da casa se comportam como se não sou-
bessem da boa-nova e participam ativamente da encenação, comemorando 
com alegria o nascimento de Jesus.

Em dupla, seus alunos poderão conversar e responder às perguntas abaixo:
A - Que efeito você acredita que participar da Festa da Folia de reis gera nas 

pessoas que festejam o natal?
B – Que outros rituais comuns em nossa sociedade podem ser relacionados 

à Folia de reis? Justifi que suas respostas.

Sugestões de atividades interdisciplinares • Língua portuguesa, 
História, Educação Física, Música

Um evento sobre festas e danças folclóricas brasileiras.
Você poderá organizar seus alunos em grupos de três ou quatro componentes. 
Cada grupo deverá escolher um tema para pesquisar, estudar e posteriormente 
apresentar os resultados em sala de aula, para os colegas. 

Será necessária a organização de um texto de embasamento e de cartaz ilustra-
tivo para a apresentação. 
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Os alunos poderão, após escolher o tema, realizar a pesquisa inicial individual-
mente, trazendo os materiais coletados para a sala de aula e organizando em 
grupo as informações para a apresentação. 

Será interessante que o grupo defina a priori as tarefas envolvidas na atividade e 
os responsáveis por cada uma delas. Eles poderão, se o professor julgar interes-
sante, ser avaliados pelos colegas, através de elogios e/ou críticas construtivas, 
quanto à qualidade da pesquisa, à eficiência da apresentação, ao nível de conhe-
cimento demonstrado na apresentação e nas respostas às dúvidas eventuais.

Sugestões de festas e danças folclóricas para escolha dos grupos: 

Festas – Cavalhada, Congado, Festa do Divino, Bumba meu boi, entre outras. 
Danças – Maracatu, Catira ou Cateretê, Jongo, Maculelê, Tambor de Crioula, 
Chula, Cana-verde, entre outras.

Roteiro de pesquisa
a – Nome da festa ou dança
b – Qual a sua origem?  Qual a sua história? Quais as influências?
c – Em que locais do Brasil ela ocorre?
d – Para as festas: Como é a festa? Quais as tradições? Quem participa?
e –Para as danças: Como é a coreografia da dança? Quem participa? Quais as 

tradições envolvidas na sua realização?

Apresentação musical
Professor, você deve ter observado que, ao final do livro, encontramos partituras 

de músicas compostas pelo autor, que é um folião, para a Festa de Folia de reis.
Se sua escola tiver alguns instrumentos e seus alunos e/ou os professores 

parceiros souberem tocar alguns dos instrumentos utilizados na Folia de reis, 
eles poderão ensaiar e fazer uma apresentação das músicas. 

ilustrações de Fábio sombra

organização de sonia dreyFuss

Esperamos que seus alunos 
aprendam mais e tenham uma 
leitura prazerosa!
Bom trabalho, mestre!
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