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MAROCA & DEOLINDO  
E OUTROS PERSONAGENS EM FESTAS

Texto e ilustrações: André Neves
Temas: culinária, danças, festas religiosas, tradições, amor, casamento,  

mito, comportamento, relações familiares

A OBRA...
O livro “Maroca & Deolindo e outros personagens em festas” é uma viagem pelo Brasil, marcada 
pelo calendário festivo. Para contar a história de seus personagens, o autor, André Neves, se apoia 
no tempo e no espaço geográfico de festas regionais, costurando poesia e reflexões à narrativa, 
enquanto explora tradições folclóricas de nosso país.
Doze festas servem de palco para os contos: Festa do Senhor do Bonfim, em Salvador; Carnaval, 
no Recife; Procissão do Fogaréu, em Goiânia; Marabaixo, em Macapá; Cavalhada, em Pirenópolis, 
Goiás; São João, em Campina Grande, Paraíba; Festa do Sairé, em Santarém, no Pará; Romaria de 
Bom Jesus da Lapa, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia; Semana da Farroupilha, em Farroupilha, 
em Porto Alegre; Círio de Nazaré, em Belém do Pará; Festa de São Benedito e Nossa Senhora do 
Rosário, em Paraty, no Rio de Janeiro, e Natal.

ANTES DA LEITURA...

PREPARANDO O AMBIENTE

O Brasil é um país de muitas festas. O autor reúne no livro doze contos inspirados em festas brasileiras. 
Divida a turma e sorteie para cada grupo uma das festas que aparecem na página “Calendário de Contos”. 
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Proponha que pesquisem sobre as festas e tragam para os amigos as novidades encontradas. Reserve um 
mural em sala de aula e monte uma exposição com o material pesquisado. 

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Aprecie o livro com a turma. Observe que para cada festividade o autor criou um conto. Mostre as lindas 
ilustrações, com traços marcantes e colorido intenso. Permita que a turma troque experiências sobre as 
festas do calendário brasileiro e perceba quais delas são comuns a todas as regiões do Brasil: Carnaval, São 
João e Natal. 
“Quem gosta de Festa de São João? Atenção, porque o sanfoneiro vai tocar a sanfona, e a festa vai começar!”

DURANTE A LEITURA...

O conto de Maroca e Deolindo, que sugerimos ler em sala de aula, se passa em uma pequena cidade do 
interior. Para motivar a meninada, caracterize-se para a leitura utilizando objetos simples e inspiradores, 
como: chapéu de palha, lenço no pescoço, blusa xadrez ou vestido de chita. Coloque o som da sanfona 
tocando ao fundo. Imprima sotaque caipira à voz... Será um momento diferente e divertido! O autor utiliza 
palavras características do interior. Acentue a entonação, imprimindo graça à leitura, em palavras como: 
mexeriqueira, futricando, talagadas, catingando, macaxeira, munguzá, faceira e cangote. 

PROBLEMATIZE

Maroca e Deolindo eram pessoas solitárias, e a meninada fez de tudo para que se apaixonassem um pelo 
outro... Será possível levar uma pessoa a se apaixonar pela outra? Como o amor acontece em nosso coração? 
Permita que as crianças contem as suas experiências com o amor. Como foi que Maroca e Deolindo enfim 
se apaixonaram? O que fez o amor acontecer de verdade? Além de São João, há um santo casamenteiro... 
Quem é ele? Será que ele também estava na festa de Maroca e Deolindo? 

APÓS A LEITURA...

Maroca e Deolindo apaixonaram-se na Festa de São João. Que tal fazermos uma festa tão bonita quanto 
a de nossa história? Reúna a turma e combine os preparativos. Enfeites, bandeirinhas, fogueira de faz de 
conta, noiva, noivo, padre, convidados e muitas músicas para dançar. Cada criança poderá colaborar com 
uma delícia junina. Prepare brincadeiras para tornar o momento bem alegre e inesquecível. Convide as 
famílias e os amigos, é hora de se divertir! 
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ALÉM DA SALA DE AULA

Estimule os alunos a ler todos os contos do livro. A leitura poderá ser individual ou coletiva, em sala de aula. 
Aproveite a tecnologia e sugira a criação do blog “Maroca e Deolindo”. A turma poderá postar e compartilhar 
todas as experiências aprendidas. Festas brasileiras, trajes, comidas, brincadeiras e danças típicas de cada 
região. Que tal uma sessão de “causos de casórios”, que poderão ser escritos pelos próprios alunos? E, ainda, 
um livro de receitas da roça e um dicionário de palavras típicas poderão enriquecer o espaço virtual. Registre 
com fotos todas as etapas do trabalho e dedique uma sessão às imagens. Solte a imaginação e viaje... 

DATAS COMEMORATIVAS RELACIONADAS À LEITURA...

Dia do Amor (14 de fevereiro); Dia do Beijo (13 de abril); Dia dos Namorados (12 de junho); Dia de Santo 
Antônio (13 de junho); Dia de São João (24 de junho); Dia de São Pedro (29 de junho); Dia Mundial da 
Alegria (8 de julho).


