
 
 

ATIVIDADE III 

Caro aluno, segue abaixo a atividade para ser realizada nessa semana. 
    

Disciplina: Literatura Infanto Juvenil Período: 21/04 a 16/05 

Professor: Sonia Regina Martins Gonçalves 

 

Atividade 3: Reflita, analise e identifique a resolução da questão proposta. 

Objetivo da atividade: Reconhecer características recorrentes nas narrativas do fantástico-

maravilhoso. 

 

Atividade/Questão 

 

Leia a afirmação abaixo: 

 

As narrativas do fantástico-maravilhoso têm como foco principal o caráter folclórico, 

baseando-se em personagens fantasiosos de um mundo imaginário, diferente daquele 

conhecido pelos seus leitores. Essas características tornaram essas histórias populares, e os 

maiores representantes dessas produções foram os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. 

Essas histórias possuem a mesma estrutura narrativa. Assinale a alternativa em que são 

apresentadas as características típicas desse gênero. 

 

 

Respostas objetivas 

 

Presença de talismãs ou objetos mágicos capazes de contribuir com o desfecho da história; 

Presença de metamorfose, ou seja, a transformação de seres humanos em animais por obras 

de encantamento; A força do destino como articulador das histórias. 

 

Atmosfera bem humorada e alegre; Poemas narrativos que expõem uma situação encerrada 

com uma moral; Aventuras amorosas fantasiosas ou realistas, ternas ou violentas, onde estão 

presentes também os vícios e vaidades da condição humana. 

 

Abordagem de valores e ideias que eram passados a fim de compreender melhor a sociedade; 

Marcas da violência incorporada nas disputas por territórios e suas conquistas; Histórias de 

animais narradas em versos como se fosse um romance. 

 

Abordagem do ideal guerreiro e religioso da Idade Média; Prosa ficcional realista e bem 

humorada, produzindo enredos populares cômicos; A exaltação do amor, da individualidade e 

da Inteligência. 

 

Intenção de denunciar as misérias, desequilíbrios e injustiças de uma época; Oscilação entre 

uma ética maniqueísta (Bem x mal) e uma ética relativista (o que era bom passa a ser mau); O 

herói é um homem como outro qualquer, que passa por situações comuns. 

 


